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R E S U M O  

A Aprendizagem ao Longo da Vida (ALV) é hoje assumida como uma prioridade política na União 

Europeia (UE) a partir da qual se definem estratégias, instrumentos e medidas de monitorização.  

Embora exista uma forte pressão para que os governos moldem as suas políticas de educação e 

formação em torno das recomendações da UE, as tendências que emergem são inevitavelmente 

diversas e complexas. Assim, exploramos em que medida e de que modo esta diversidade que 

caracteriza a UE dá origem a diferentes opções políticas e diferentes estratégias de ALV. Neste 

contexto, este trabalho de investigação tem como principal finalidade analisar comparativamente as 

políticas de ALV a diversos níveis, no sentido de abarcar os sentidos que lhe vão sendo atribuídos. 

Deste modo, procuramos analisar dentro do vasto e diverso contexto da UE, diferentes 

conceptualizações e implementações de políticas de ALV, não apenas a partir do estudo das 

orientações supranacionais mas, também, a partir da análise das estratégias políticas de ALV de cinco 

estados-membros: Dinamarca, Reino Unido, Bélgica, Eslovénia e Portugal. 

No plano teórico recorremos a contribuições de vários campos disciplinares, por forma a construir um 

quadro suficientemente compreensivo que nos permita abarcar a complexidade das temáticas. 

Problematizamos, em especial, dois grandes eixos temáticos de investigação: políticas educativas e 

aprendizagem ao longo da vida.  

O trabalho empírico é baseado na análise de documentos políticos relacionados com as estratégias de 

ALV, quer ao nível da UE quer ao nível dos cinco Estados-membros seleccionados, por forma a 

identificar as conceptualizações em torno deste paradigma e obter informação que nos possibilite uma 

análise comparativa das estratégias quer entre os países, quer em relação às orientações da UE.  

As nossas conclusões apontam para um aumento da complexidade no processo de construção das 

políticas de educação e de formação no seio da UE, desenvolvido a vários níveis e com a participação 

de uma multiplicidade de actores, cujos diferentes interesses e tensões se evidenciam.  

Concluímos, também, que existe uma diversidade de estratégias políticas de ALV nos países 

analisados, muito influenciadas pelos contextos históricos, económicos, sociais, políticos e culturais 

donde emergem, nem sempre convergentes com a matriz discursiva da UE.  
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A B S T R A C T  

Lifelong Learning (LLL) is nowadays a priority within the European Union (EU) from which 

strategies, measures and instruments for monitoring are defined. 

Although governments are under strong pressure to shape their education and training policies 

accordingly to EU recommendations, emerging trends are inevitably diverse and complex. 

Accordingly, this research intends to study to what extent and manner does this diversity that 

characterizes the EU give rise to different policy options and different strategies for LLL. In this 

context, this research intends to investigate and compare LLL political purposes at several levels, in 

order to detect the various connotations that they encompass. Towards that end, we look at different 

conceptualizations and implementations of LLL policies within the vast and diverse context of the EU, 

not only by reviewing supranational guidelines but also by examining LLL policy strategies in five 

member-states. 

In order to build a sufficiently comprehensive framework to deal with the complexity of the issues 

involved we use the contributions of various disciplinary fields. We address, in particular, two major 

research themes: educational policy and lifelong learning.  

The empirical work is based on the analysis of policy documents relating to LLL policies, both at the 

EU level and within the five selected member-states. We intend to identify the conceptualizations on 

this paradigm and gather enough information to allow a comparative analysis of LLL strategies 

between different countries, and in relation to EU guidelines.  

Our findings suggest an increasing complexity in the building of policies for education and training 

within the EU, developed at different levels and with the participation of a multiplicity of actors, 

whose diverse interests and tensions are evident along the process of policy-making.  

We also reach the conclusion that there is a multiplicity of LLL strategies within the analyzed 

countries, much influenced by historical, economical, social, political and cultural contexts, not always 

convergent with the EU discursive matrix. 
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INTRODUÇÃO GERAL  

  

Notas introdutórias 

Na Introdução Geral realizamos algumas considerações acerca da apresentação e fundamentação do estudo. 

Começamos por abordar o contexto desta investigação e a razão de optarmos pelo tema da ALV, ao mesmo 

tempo que destacaremos as principais razões pessoais e profissionais que levaram à construção e 

desenvolvimento deste projecto. 

Os objectivos, os pressupostos de partida e as questões que orientam este estudo servirão de “pano de fundo” 

para a explicitação do desenho desta investigação e o caminho que optámos por seguir e que constitui a 

organização geral deste trabalho. 

Finalmente apresentamos a temática da ALV e das políticas educativas em termos das principais tendências na 

investigação que caracterizam estes dois campos de estudo.  

 

1. Pertinência do tema e motivações pessoais 

Nos últimos anos temos vindo a assistir à emergência da ideia de ALV na arena política quer 

da UE quer da maioria dos países que dela fazem parte, como uma política de “esperança” na 

resolução dos vários problemas que as sociedades industrializadas enfrentam. Esta ideia 

tornou-se central nas políticas de educação e de formação, mas também se estendeu a outras 

áreas como as políticas sociais e económicas. 

Como consequência, nos documentos políticos nacionais existe uma constante referência à 

necessidade de construção de uma cultura de ALV como forma de enfrentar os desafios 

económicos e as pressões sociais que emergem no contexto de uma economia e de uma 

sociedade do conhecimento. 

A análise da documentação produzida pela UE para a educação e a formação destaca o termo 

ALV como uma ideia-chave e presente em quase todos os documentos. A ALV é assumida 

como uma prioridade política a partir da qual se definem estratégias, instrumentos e medidas 

de monitorização.  

No entanto, não há um consenso evidente em relação ao conceito nem de que forma os 

sistemas educativos devem ser construídos para incorporar esta referência ou como é que ela 

deve ser implementada na prática. Para além disso, hoje em dia estão envolvidos inúmeros 

actores no processo de formulação das políticas educativas, que vão desde os governos aos 

parceiros sociais, que configuram práticas convergentes ou divergentes das orientações 

comunitárias.  
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Neste contexto, a opção para a incursão neste tema de investigação decorre não apenas da sua 

pertinência científica e social mas, também, do percurso pessoal, científico e profissional da 

autora da dissertação. 

O interesse pelo tema da ALV e pelas políticas educativas surgiu de um conjunto de situações 

que se foram desenvolvendo ao longo do tempo, e que foram motivadas quer por inquietações 

e reflexões pessoais, quer por oportunidades de trabalho profissional e científico. 

Em termos pessoais, a problematização e o questionamento dos acontecimentos e fenómenos 

que nos rodeiam, têm vindo a suscitar uma atitude reflexiva cada vez mais profunda.  

Pela formação de base em Política Social (licenciatura) foi possível conhecer muitas das 

dificuldades que caracterizam o mundo contemporâneo. Posteriormente surgiu a oportunidade 

de tomar algumas opções que foram alargando o horizonte de interrogações e de dúvidas, que 

levaram a autora a enveredar pela investigação. 

O contacto profissional na área da educação através das tecnologias durante cerca de dois 

anos e, mais tarde o trabalho desenvolvido no Conselho Nacional de Educação, 

proporcionaram oportunidades de reflexão sobre temas educativos que evidenciavam a 

centralidade da ALV como ideia orientadora das estratégias políticas educativas actuais. 

Na UIED – Unidade de Investigação Educação e Desenvolvimento – o convívio e a partilha 

de pensamentos e reflexões com outros investigadores levaram ao desenvolvimento de 

algumas iniciativas de carácter científico que nos fizeram compreender a pertinência deste 

tema de investigação.  

Neste âmbito, a autora tem vindo a desenvolver um percurso onde foi possível acompanhar e 

participar em alguns projectos de investigação que têm dado a perceber a emergência de 

novas problemáticas no domínio das relações (dialécticas, sistémicas e complexas) entre a 

educação e o desenvolvimento. 

A partir do trabalho de investigação que desenvolveu no âmbito do mestrado, procurou 

contribuir para a análise crítica e comparativa, à luz do paradigma do Desenvolvimento 

Humano, das grandes orientações das organizações internacionais para os sistemas de 

educação/formação, através da análise dos instrumentos de avaliação e monitorização, 

desenvolvidos no âmbito de grandes projectos estatísticos. 

O estudo revelou que parece não existir coerência entre as finalidades e os objectivos 

definidos para as políticas educativas actuais e que, a avaliação realizada pelos relatórios das 

Organizações Internacionais comprometidas com os Objectivos de Desenvolvimento do 
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Milénio, traduzem, sobretudo, uma visão muito tecnológica da educação, feita a partir de 

indicadores e descritores mensuráveis.  

Por outro lado, a UE revela particularidades em termos de organização supranacional, que nos 

interessavam aprofundar, dada a sua enorme influência na definição das políticas educativas 

dos seus Estados-membros. 

Não podemos deixar de referir o trabalho da professora Teresa Ambrósio, que constitui outra 

das fortes motivações para o desenvolvimento desta dissertação. 

As suas principais preocupações realçavam a necessidade urgente de difundir a riqueza do 

pensamento educativo contemporâneo, para que a educação não seja orientada para objectivo 

utilitários, com finalidades económicas e de assimilação tecnológica. Para ela, era urgente a 

criação de novas lógicas de intervenção política e de acção no campo da Educação e da 

Formação.  

Foi a partir e através das suas reflexões que nos questionámos sobre a ALV enquanto ideal 

promotor de novas reflexões sobre os quadros ideológicos e teóricos das Ciências da 

Educação e das Políticas Educativas.  

Para Ambrósio (2001) era preciso, não uma capacidade de resposta linear, mas sim uma 

compreensão das lógicas, das dinâmicas e dos comportamentos dos sistemas de educação e de 

formação por parte dos responsáveis políticos.  

Neste contexto, a opção de centrar este estudo na temática da ALV no contexto da UE decorre 

de um percurso pessoal e profissional, que levaram a autora a levantar um conjunto de 

questões sobre a necessidade de um processo de ALV e sobre a centralidade desta temática na 

política educativa europeia, para as quais este trabalho pretende dar alguns contributos. 

 

2. Objectivos do estudo, pressupostos e questões de investigação 

Partimos do pressuposto que as reformas educativas, em particular na UE, desde os anos 90 

têm vindo a ser pautadas pelas recomendações de organismos internacionais que, através de 

uma abundante produção de documentos e desenvolvimento de projectos estatísticos, 

acentuam a centralidade da educação e a sua capacidade de garantir a empregabilidade, de 

evitar a exclusão social, de promover a cidadania e o desenvolvimento pessoal. Como 

“receita” prescritiva estes organismos evidenciam uma perspectiva de educação para o século 

XXI, baseada na ALV. 
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Neste contexto, a influência de organizações intergovernamentais como a OCDE, a UNESCO, 

o Banco Mundial e a UE no discurso nacional de vários países, fez da ideia um factor chave 

nos processos de globalização cultural e económica.  

Os atributos mais comummente associados à ideia de ALV são o facto de ser associado a todo 

o ciclo de vida e, para além de ser ao longo da vida (lifelong), também é associado a todos os 

contextos e esferas da vida (life wide). 

As diversas influências intergovernamentais que circulam em torno da ALV, fazem com que a 

sua definição permaneça vaga e imprecisa, necessitando de ser criticamente analisada por 

forma a ser implementada enquanto projecto político. 

A partir dos contributos de alguns autores1 (Ball, 2006; Ozga & Lingard, 2007; Teodoro, 

2001; 2003, entre outros) partimos do pressuposto que as políticas são resultado de um 

processo desenvolvido a diferentes níveis e por diversos actores que implica lutas e 

constrangimentos que lhe vão conferindo diferentes conotações à medida que vão sendo 

difundidas e implementadas.  

Nesse sentido, temos como principal finalidade analisar as políticas de ALV a diversos níveis, 

no sentido de abarcar os sentidos que lhe vão sendo atribuídos quer ao nível da política, 

enquanto orientação estratégica no contexto da União Europeia (UE), quer ao nível da 

implementação desta referência nos contextos nacionais seleccionados para análise.  

Neste contexto, a investigação que aqui apresentamos procura analisar dentro do vasto e 

diverso contexto da UE, diferentes conceptualizações e implementações de políticas de ALV.  

Embora exista uma forte pressão para que os governos da UE moldem as suas políticas de 

educação e de formação de acordo com as recomendações e orientações supranacionais, a 

verdade é que os sistemas de educação e de formação nacionais continuam a ser influenciados 

por um contexto social, económico, político e cultural mais alargado e, como consequência, 

não existe um modelo único de políticas de educação e de formação que prevaleça. Neste 

sentido, as tendências que emergem são naturalmente e inevitavelmente complexas.   

Uma das formas de abordar esta problemática é focarmo-nos numa comparação entre políticas 

de ALV nos presentes Estados-membros da UE e relacioná-las com os contextos específicos 

donde emergem.  

Nesse sentido, a principal questão que orienta todo o trabalho teórico e empírico é a seguinte: 

a ALV é hoje assumida pela UE como uma prioridade política. Partindo do pressuposto que 

hoje existem novas formas de poder que condicionam a intervenção pública dos Estados, no 
                                            
1 Esta temática será aprofundada no capítulo 5.  
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contexto político específico da UE, que modos diversos existem de apropriação da política de 

ALV?  

Sob a égide desta questão geral, especificamos ainda mais as dimensões que procuramos 

aprofundar a partir das seguintes questões organizadas segundo dois eixos temáticos: 

Em relação às políticas educativas: 

• Qual o papel dos organismos internacionais, em particular da UE, na definição das 

políticas educativas dos seus membros? 

• Quais os principais quadros de referência para as políticas educativas europeias? Quais 

as principais iniciativas, os programas e os documentos de referência? 

• Quais os processos políticos envolvidos na definição das políticas educativas da UE? 

• Qual o papel do Estado na definição das políticas de educação e formação, no contexto 

da UE? 

• Quais os principais actores envolvidos na definição da agenda comunitária para a ALV? 

• Qual o sentido das tendências das políticas de ALV na UE e a sua prática, no contexto 

da globalização? 

Em relação às estratégias políticas de ALV: 

• Quais as concepções de ALV, implícitas e explícitas nos documentos políticos da UE? 

E dos Estados-membros? 

• Como divergem as concepções de ALV entre si e das as orientações gerais da UE? 

• De que modo as orientações de ALV consideram as políticas sectoriais de educação e 

formação? 

• Quais os contextos e modalidades de aprendizagem considerados nas estratégias 

políticas da UE e dos seus Estados-membros? 

• Quais os actores convocados nos documentos políticos da UE e dos Estados-membros 

para intervir no processo de ALV? 

A partir da análise de documentos políticos que se dirijam à temática da ALV tentamos 

identificar o tipo de conotações de que este conceito está a ser alvo, bem como outros 

conceitos que lhe sejam claramente associados no discurso, quer ao nível da definição política 

dentro da UE, quer ao nível das políticas nacionais dos Estados-membros. 
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Por outro lado, tentamos também examinar até que ponto os diferentes modelos de ALV 

divergem das orientações gerais da UE e, também, entre si. Para isso procurámos obter 

informação que nos permita comparar as diferentes concepções e políticas de ALV.  

Julgamos que, desta forma, podemos contribuir para uma visão inovadora sobre a 

multiplicidade de discursos em torno da ALV, e como são politicamente usados e 

compreendidos em diferentes contextos, identificando os seus significados, como e com que 

fins são estabelecidos em relação aos diferentes regimes socioeconómicos que caracterizam 

cada país.  

Assim, tencionamos abrir um leque diversificado de possíveis construções de ALV nos textos 

políticos analisando não apenas o que os textos dizem, mas também, o que não dizem. 

Portanto, a principal contribuição desta investigação é analisar comparativamente políticas de 

ALV contemporâneas, no contexto dos países membros da UE, usando o texto político como 

objecto de estudo. 

 

3. A investigação sobre Aprendizagem ao Longo da Vida 

Para contextualizarmos o nosso estudo, e para compreendermos os principais contributos que 

pretendemos dar para a investigação sobre ALV, tentamos mapear algumas das tendências na 

investigação sobre esta temática. 

Berglund (2008) apresenta-nos uma síntese das perspectivas mais comuns na investigação 

sobre ALV e os diferentes enfoques de que é alvo.  

Num primeiro grupo Berglund refere os estudos conceptuais e filosóficos, relacionados com a 

questão dos valores, onde normalmente se procura definir e problematizar a aprendizagem 

como um conceito ou um fenómeno. A maior parte dos estudos que estudam esta componente 

da ALV baseiam-se na análise da mesma ao longo do tempo. As investigações são, 

normalmente, de natureza extensiva e analisam diferentes perspectivas filosóficas e 

ideológicas em torno da educação, da economia e da aprendizagem, relacionando os aspectos 

mais individuais com os aspectos ligados ao desenvolvimento das sociedades (Berglund, 

2008). 

Nesse sentido, estes trabalhos evidenciam que a ALV tem sido estimulada por diferentes 

actores, com diferentes interesses, sendo que um dos principais interesses é o reconhecimento 

de que as atitudes e os valores das pessoas têm influência directa no seu desempenho 

económico, Neste contexto, as pessoas são encaradas como indivíduos autónomos que têm a 
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responsabilidade de analisar “clinicamente” as suas necessidades e interesses, e fazer opções 

que os levem à definição de um percurso pessoal de sucesso (Field, 2004; Biesta, 2006, 

Canário, 2003; Lima, 2003). 

Para demonstrar a mudança que tem vindo a ocorrer nos discursos políticos sobre a ALV 

Biesta (2006) afirma que estes discursos promovem uma concepção de ALV centrada no 

indivíduo, em vez de ser um projecto colectivo. Neste sentido, este autor refere que a ALV 

tem vindo a passar de um direito, a um dever (Biesta, 2006), o que traz sérias consequências 

para a forma como a educação e a aprendizagem são encaradas.  

No segundo grupo identificado por Berglund (2008), temos as investigações que se centram 

na análise política, e que procuram aprofundar questões relacionadas com a educação, a 

economia e a relação com os mercados globais, os processos de globalização, as finalidades 

dos modelos de desenvolvimento, a participação democrática e a construção de uma cidadania 

activa, a implementação de políticas, etc.  

Neste âmbito, referimos um projecto internacional intitulado “LLL 2010 - Towards a Lifelong 

Learning Society in Europe: The Contribution of the Education System”. Este projecto tem 

como principal enfoque as políticas de ALV em treze países e procura identificar a 

contribuição dos sistemas educativos no processo de tornar a ALV uma realidade e uma 

forma de inclusão social. Embora este projecto tenha uma enorme importância por se basear 

em diversos níveis de análise e pela combinação de técnicas de recolha e análise de dados de 

natureza qualitativa e quantitativa, ele centra-se apenas na população adulta, e nos contextos 

de aprendizagem formais, o que, em nosso entender, constitui uma visão demasiado 

circunscrita da ALV.  

A autora da dissertação é, também, membro de um projecto de investigação sobre a ALV na 

UE2, onde a partir de vários níveis de análise se procura analisar a centralidade da ALV nas 

políticas educativas europeias. Este projecto é desenvolvido a partir de uma série de estudos 

que analisam, não apenas, o papel da ALV nos documentos políticos da UE mas, também, nas 

políticas educativas nacionais (Gomes e Neves, 2008; Alves e Vicêncio, 2008). 

Num terceiro grupo, Berglund (2008) refere os estudos que se focam nos diferentes contextos 

sociais onde a ALV ocorre, como as escolas, as comunidades aprendentes, as universidades, 

as empresas, etc., etc. Neste grupo de trabalhos destacamos a investigação de Pires (2005) que 

a partir de uma análise comparativa procurou analisar criticamente os sistemas e os 

dispositivos de reconhecimento e validação de aprendizagens e de competências e trouxe 

                                            
2 Projecto financiado pela FCT/MCTES com a referência nº. PTDC/CED/60425/2004. 
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contributos importantes para a compreensão dos sistemas que emergem na Europa, neste 

campo de prática da ALV.  

Finalmente, Berglund refere os estudos empíricos desenvolvidos em actividades de 

aprendizagem formal, não-formal e informal. 

O autor chama a atenção para o facto destes temas não serem mutuamente exclusivos, antes 

pelo contrário, as fronteiras que os separam nem sempre são claras, e muitas das vezes é 

difícil distinguir a investigação sobre ALV, da investigação sobre educação. 

Neste grupo destacamos o trabalho desenvolvido no projecto internacional “Learning Lives – 

Learning, Identity and Agency in the Life Course”. Este projecto baseia-se em abordagens e 

trajectórias biográficas que focam os indivíduos adultos e os seus percursos de aprendizagem 

e demonstra que a aprendizagem está sempre constrangida pelos horizontes das próprias 

pessoas e pela relação entre as pessoas e os contextos onde vivem.  

Em nosso entender, a nossa investigação destaca-se das que anteriormente referimos, no 

sentido em que tentamos combinar análises dos aspectos filosóficos e ideológicos que 

caracterizam a ALV, ao nível macro, mas também ao nível meso, quando tratamos de 

procurar respostas nas políticas nacionais de cinco Estados-membros da UE. Nesse sentido, 

partimos de um entendimento amplo sobre o que é a ALV e não nos centramos numa 

concepção de ALV circunscrita em contextos formais de aprendizagem, nem em idades 

específicas.  

Por outro lado, consideramos o processo político como algo que se vai fazendo e construindo 

ao longo de vários níveis, e que vai sofrendo reinterpretações consoante os diversos actores 

que intervêm no processo. Nesse sentido, a nossa análise parte de um princípio de que a 

política é um processo dinâmico, influenciado por uma multiplicidade de factores de que 

tentaremos dar conta. 
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4. Desenho da investigação e caminho heurístico 

Neste ponto vamos tratar dos aspectos relativos ao planeamento e desenho da pesquisa, bem 

como uma descrição sucinta das etapas realizadas nesta pesquisa para alcançar os objectivos 

propostos.  

A centralidade que é atribuída à educação nos processos de desenvolvimento dos países, 

especificamente nos países pertencentes à UE, coloca problemas complexos ao estudo das 

políticas educativas. 

Como temos vindo a defender (Neves, 2005; 2008) para esta problemática centrada nas 

dinâmicas inerentes aos fenómenos sociais, pensamos ser adequada uma abordagem multi e 

transdisciplinar, que sustente uma visão complexa da realidade.  

Também não procuramos ter um percurso pré-definido para esta investigação, construindo um 

percurso caracterizado pela interacção simultânea entre a reflexão teórica e o trabalho 

empírico. 

Ou seja, a principal preocupação é desenvolver uma análise crítica e compreensiva, ao nível 

macro, através da clarificação de conceitos que ajudarão à construção de um quadro teórico de 

referência multidisciplinar, e da análise de documentos gerais de referência para as políticas 

educativas europeias. Paralelamente, desenvolvemos uma análise crítica e comparativa das 

políticas desenvolvidas por diferentes Estados-membros para a ALV (nível meso), para que se 

possam identificar tendências e hipóteses que ajudem a formular novos modelos 

compreensivos. Através de uma análise crítica e comparativa procuramos causas de evolução 

e a compreensão do sentido dessas evoluções.  

Tendo em vista os objectivos deste estudo, numa primeira fase do trabalho desenvolvemos 

um estudo exploratório, no sentido de aprofundar o nosso conhecimento sobre a problemática 

em questão, e conseguirmos formular o nosso problema.  

Ao longo do processo, aprofundámos alguns conceitos identificados no estudo exploratório, e 

identificámos alguns dos instrumentos de recolha de dados potencialmente pertinentes para a 

investigação que nos propusemos desenvolver. 

Voltamos a realçar que o processo desta pesquisa não foi um processo linear, entendido como 

uma sequência seguida de fases. Pelo contrário, foi um processo dinâmico e dialéctico, 

caracterizado por avanços e recuos, onde as fases da pesquisa não tiveram um 
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desenvolvimento sequencial, mas sim, um processo interactivo, onde o trabalho desenvolvido 

numa fase teve repercussões noutras fases e assim sucessivamente. 

Neste sentido tentámos recorrer a um certo pragmatismo metodológico e epistemológico (que 

no capítulo seguinte iremos explicitar) por forma a podermos estar aptos a alterações e 

adaptações que foram surgindo ao longo deste processo. 

Apresentado o caminho que nos permitiu desenvolver esta investigação, apresentamos, agora 

a estrutura que seleccionámos para apresentar esta dissertação. 

Esta estrutura tem por base quatro partes.  

Na introdução geral fundamentamos o estudo e enquadramo-lo no âmbito das investigações 

que têm vindo a ser realizadas em torno da problemática da ALV. Neste contexto, 

identificamos os principais contributos deste estudo, a partir da explicitação das questões para 

as quais procura responder, os objectivos e os pressupostos que subjazem ao trabalho.  

Depois da introdução geral, a primeira parte da dissertação começa com um capítulo onde 

descrevemos as principais considerações epistemológicas e metodológicas que orientaram 

este estudo, explicitando a metodologia do estudo e as opções técnicas e instrumentais que 

permitiram o desenvolvimento do trabalho empírico.  

No segundo capítulo, enquadramos teoricamente a nossa problemática. Começamos por tecer 

algumas considerações em torno das relação entre educação e desenvolvimento numa 

perspectiva histórica e actual, e como a Educação tem vindo a acompanhar essas evoluções. 

De seguida, centramo-nos na UE enquanto instituição supranacional, analisando a sua 

história, o seu funcionamento e as suas actuais estratégias de desenvolvimento, no sentido de 

compreendermos as principais características deste projecto político europeu, em particular, 

na educação e formação. Mais uma vez, combinamos análises históricas com configurações 

actuais, por considerarmos importante uma visão dialéctica deste processo de construção 

política e económica, para percebermos as suas tendências actuais. 

Dedicamos um outro capítulo ao aprofundamento do conceito de política e de políticas 

educativas, em particular, dedicando especial atenção ao novos modos de regulação das 

políticas educativas actuais. 

Ainda dentro desta primeira parte, terminamos com a análise da problemática da ALV, quer 

através de uma incursão histórica que nos permite identificar os principais contornos desta 

ideia ao longo do tempo, quer através da identificação das principais tensões e discussões que 

actualmente caracterizam o debate sobre ALV, no nível global e ao nível da UE. 
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Entremos, depois, na parte II correspondente ao trabalho empírico. 

Este trabalho empírico começa com uma análise dos principais documentos de referência da 

UE para a educação e formação e ALV, procurando “desocultar” as principais tendências 

explícitas e implícitas.  

Seguem-se cinco capítulos, relativos aos cinco países seleccionados, onde se analisam os 

contextos históricos, sociais, políticos e económicos dos países, os contextos educativos 

numa perspectiva histórica e actual, e os resultados da análise de conteúdo dos documentos 

políticos que enquadram as estratégias políticas de ALV. 

Esta parte empírica termina com um capítulo de análise comparativa entre as estratégias 

políticas dos cinco países, onde procuramos evidenciar as principais convergências e 

divergências. 

O estudo termina com as conclusões gerais onde sistematizamos os resultados globais 

alcançados, combinando leituras do trabalho teórico e do trabalho empírico, ao mesmo tempo 

que realçamos as principais dificuldades e limites do estudo. Terminamos com novas pistas e 

hipóteses que este trabalho nos suscitou. 

Para finalizar apresentamos a bibliografia que nos acompanhou em todas as fases da 

investigação, os documentos consultados e alguns anexos que incluem exemplos da análise e 

tratamento dos dados. 
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Notas conclusivas 

Ao longo deste capítulo foi-nos possível apresentar as principais motivações que subjazem a este estudo, bem 

como apontar os objectivos e as questões que orientaram o processo de investigação. Salientámos que este 

processo não teve um percurso sequencial, mas sim um percurso caracterizado por avanços e recuos que 

sustentaram o “diálogo” entre as reflexões teóricas, e o trabalho empírico.  

Procurámos identificar as principais tendências na investigação sobre a ALV para destacar os contributos que 

este trabalho poderá oferecer a este campo de investigação.   
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P A R T E  I  

APRENDIZAGEM AO LONGO DA VIDA NA UNIÃO EUROPEIA: 

ENQUADRAMENTO METODOLÓGICO, TEÓRICO E CONTEXTUAL 
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INTRODUÇÃO PARTE I 

Esta primeira parte diz respeito a todo o enquadramento metodológico, teórico e contextual do 

estudo. 

Começamos por analisar as tendências paradigmáticas emergentes nas Ciências da Educação, 

por forma a fundamentarmos o nosso posicionamento metodológico e as nossas opções 

instrumentais de recolha e análise de dados. 

Em seguida passamos ao aprofundamento das relações que se estabeleceram ao longo da 

história mais recente entre educação e desenvolvimento; para depois passarmos ao contexto 

da UE e às actuais estratégias de desenvolvimento; segue-se um capítulo que nos aproxima da 

forma e do conteúdo da política de educação e formação da UE quer numa perspectiva 

histórica, quer os seus contornos mais actuais; os dois últimos capítulos trazem-nos algumas 

contribuições teóricas sobre as duas temáticas principais onde o nosso estudo incide: as 

políticas educativas como objecto de estudo e a ALV. 
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CAPÍTULO 1.  

CONSIDERAÇÕES EPISTEMOLÓGICAS E METODOLÓGICAS  

 

Notas introdutórias 

Este capítulo tem como principal objectivo o enquadramento metodológico deste estudo, bem como a 

apresentação e fundamentação dos procedimentos e técnicas que considerámos utilizar neste estudo. 

Nesse sentido, começamos com algumas considerações de ordem epistemológica, para posteriormente nos 

debruçarmos sobre a metodologia adoptada e as técnicas de recolha e análise de dados em que se baseou o 

estudo empírico que integra esta investigação.  

Abrimos um espaço para a discussão e análise de novos paradigmas em educação a partir dos factos existentes 

na nossa sociedade, procurando direccionar e identificar os pontos principais desta análise na perspectiva 

educacional. Discutimos o porquê da necessidade de termos novos paradigmas que atendam as funções que a 

educação deve desempenhar neste novo tempo que estamos vivendo. 

 

1. Investigação em educação e as tendências paradigmáticas 

“Sabemos que as Ciências da Educação sempre se desenvolveram num espaço instável, procurando 

assegurar a sua autonomia, distinguindo-se tanto da militância crítica que se vinculava privilegiadamente 

à utopia, como da “expertise” tecnocrática que estabelece relações privilegiadas com um “educativo” que 

se tende a reduzir às modalidades da sua gestão política” (Correia, 2000, p. 20). 
Começamos com este excerto de Correia (2000) para ilustrar a ambiguidade das Ciências da 

Educação, enquanto espaço de investigação. A educação sempre foi, como veremos no 

capítulo 2, alvo de pressões e desafios. Aparentemente, o senso comum parece desvalorizar a 

importância dos especialistas e, em particular, dos cientistas para ultrapassar estas pressões e 

desafios. Este factor, também contribui muito para a instabilidade e ambiguidade das Ciências 

da Educação. 

No entanto, tal como Ball e Forzani (2007) interrogamo-nos sobre o que torna a investigação 

em educação, educativa? 

Estas autoras referem que é preciso criar um conhecimento especializado baseado nas 

dinâmicas da educação, por forma a ultrapassar esta instabilidade das Ciências da Educação, e 

poder construir um campo disciplinar autónomo. Nesse sentido, a sua proposta vai de 

encontro a um conhecimento especializado que, embora possa recorrer a outras áreas 

disciplinares para promover novos ângulos importantes fora do processo educativo, o enfoque 

das Ciências da Educação deve ser a actividade deliberada de ajudar os aprendentes a 

desenvolver capacidades de compreensão e competências. 
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Embora possamos concordar que as Ciências da Educação sejam, de facto, um campo 

científico ambíguo e instável, tendo em conta não apenas os múltiplos olhares e disciplinas 

que convoca, como também, o facto de ser um campo que é alvo de pressões e 

constrangimentos constantes, parece-nos que a proposta destas autoras é demasiado 

circunscrita. 

O facto de ser uma área da sociedade intimamente ligada a outras áreas como a economia e o 

emprego, justifica o recursos a diversas perspectivas e correntes teóricas por forma a construir 

um objecto de estudo multi e transdisciplinar, onde se possam abarcar as diversas correlações 

existentes, numa perspectiva sistémica e complexa, que mais à frente iremos desenvolver. 

Por outro lado, o facto de ser alvo de pressões e controvérsias, só justifica o recurso à 

investigação científica, no sentido em que esta pode revelar novos olhares sobre a realidade 

educativa e, ao mesmo tempo, ser uma fonte de informação na decisão política. 

Nesse sentido, consideramos importante realçar que os diferentes sentidos da investigação em 

Ciências da Educação, na nossa perspectiva, reforçam a convicção de que estamos perante 

uma realidade complexa que pode ser vista através de diversas perspectivas, com recurso a 

vários métodos, o que justifica e valida o conhecimento científico produzido neste campo. 

Com isto queremos dizer que, a concepção das Ciências da Educação enquanto campo 

científico ambíguo e multidisciplinar, converge em pleno, com aquilo que consideramos ser a 

realidade educativa.  

Posto isto, parece-nos importante desenvolver o nosso posicionamento metodológico nesta 

investigação, aprofundando um pouco as reflexões em torno das mudanças de paradigma de 

que este campo científico tem sido alvo.  

Antes de iniciarmos a nossa reflexão sobre as tendências paradigmáticas na investigação 

sobre educação, consideramos importante situarmo-nos em relação ao termo “paradigma”. 

Na antiguidade grega, falar de paradigma significava falar de modelo ou padrão. Na filosofia 

de Platão, tratava-se de um mundo de ideias protótipos do mundo sensível em que vivemos. 

No entanto, foi com Thomas Kuhn (1983) que se iniciou a utilização sistemática e consciente 

deste termo. Para Kuhn, paradigmas são realizações científicas universalmente conhecidas, 

que durante certo período de tempo oferecem modelos de compreensão para a comunidade 

científica. Neste sentido, paradigma associa-se a um conjunto de valores, crenças, 

procedimentos e técnicas que são comuns a uma comunidade científica específica, que 

definem um conjunto de regras base para a solução de problemas da ciência normal. 

Kuhn (1983) introduziu o conceito de paradigma a partir da descrição do desenvolvimento 
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científico e analisa esse desenvolvimento como uma sucessão de períodos ligados à tradição 

mas que vão sendo quebrados por rupturas revolucionárias não cumulativas. Quando há o 

reconhecimento de um erro ou falha em relação às perspectivas paradigmáticas vigentes, dá-

se a procura de um novo paradigma.  

Na passagem de um paradigma para outro, vive-se um período de crise e a “ciência normal” 

passa a ser substituída por um período de revolução científica. Este período de revolução 

científica é caracterizado por Kuhn por uma consciência de que existem problemas e falhas 

que são acompanhadas pela modificação da estrutura da percepção (Kuhn, 1983). 

Neste sentido, quando falamos de paradigma, normalmente, referimo-nos a um modelo, a um 

padrão, a uma descrição que nos oriente e nos faça compreender determinados 

acontecimentos e que é aceite pela comunidade científica. De acordo com os postulados de 

Kuhn, pretendemos analisar esta mudança quando novos valores ocorrem no contexto da 

nossa sociedade. 

Qualquer prática ou estudo em educação precisa deixar claro, desde o início, as categorias que 

o orientam. Definir estas categorias remete o autor a determinadas linhas de pensamento. São 

estas linhas as definidoras dos rumos a seguir, por isso representam racionalidades, ou seja, a 

forma como se pensa a educação.  

Vejamos alguns dos principais eixos paradigmáticos emergentes referentes à investigação em 

educação. 

A partir da segunda metade do século XX assistimos ao avanço na investigação sobre a 

educação, nomeadamente em termos paradigmáticos que evidenciaram o avanço deste ramo 

de investigação dentro das Ciências Sociais.  

No capítulo 2 aprofundamos a questão do interesse na educação, em particular a partir desta 

altura e o seu significado na evolução da investigação. Percebemos que, neste período, os 

interesses na educação centravam-se, acima de tudo, num racional técnico como forma de 

conhecer e compreender as mudanças educativas pós II Guerra Mundial que, nesta altura, se 

acreditava estarem directamente associadas ao progresso tecnológico e ao crescimento 

económico. Neste contexto, importava alargar o acesso à educação a todos como forma de 

capacitar os indivíduos a desempenharem os seus papéis com interesses preferencialmente 

económicos. 

Do ponto de vista da investigação científica, o ocidente teve uma influência muito marcada 

pela visão positivista, assente na explicação dos fenómenos através de leis gerais e universais 

e de lógicas causais e deterministas. Este pensamento tradicional baseia-se, sobretudo, em 
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metodologias quantitativas, tendo em vista a separação entre o sujeito e o objecto, procurando 

através de explicações causais reproduzir a fielmente a realidade. 

No decorrer da história do pensamento filosófico ocidental, a noção de uma realidade 

imutável, externa ao sujeito do conhecimento tornou-se dominante. Nos séculos XVII e XVIII 

(surgimento das ciências naturais, como a física e a química), as duas perspectivas 

epistemológicas dominantes, o racionalismo e o empirismo, defendiam a separação radical 

entre sujeito e objecto do conhecimento e o facto do conhecimento estabelecer uma relação 

linear com a realidade. 

No século XIX (surgimento das ciências humanas, como a sociologia, a antropologia e a 

psicologia), tais pressupostos epistemológicos são retomados e radicalizados pela perspectiva 

positivista que se torna a referência epistemológica dominante nas ciências modernas.  

“O rigor científico decorria, fundamentalmente, da rigidez desta posição, a qual assentava nos três 

princípios constitutivos da estrutura paradigmática da ciência positivista: 1) reversibilidade temporal; 2) 

estabilidade situacional; 3) ordem natural. Estes princípios possibilitavam o estabelecimento de relações 

lineares entre causas e efeitos, o que cerceava o processo de observação ao levantamento de relações de 

fenómenos, nas quais uns eram definidos como causas e outros como efeitos. Partindo-se, sempre, de uma 

causa para um efeito, justificava-se essa relação pela sua repetição em situações diferentes” (Estrela, 

1998). 

O período de reconstrução do pós II Guerra Mundial e a necessidade de reerguer a economia 

europeia, foi suportado por este paradigma positivista. No que diz respeito à Educação, a 

“Teoria do Capital Humano” realçava a relação de causa/efeito entre os investimentos na 

Educação e o desenvolvimento económico, procurando responder às necessidades do mundo 

industrial. 

As Ciências da Educação não deixaram de partilhar estes princípios cartesianos, o que levou à 

adopção de uma única metodologia de investigação, a das ciências exactas e naturais, que 

levava à redução do complexo ao simples, do heterogéneo ao homogéneo. Neste sentido a 

educação era entendida como um processo linear de transmissão de conhecimentos e saberes, 

do professor para os alunos. Ao professor cabia a exclusiva função de transmitir, ao aluno a 

restituição mais exacta possível desse saber (Sousa, 2000). 

A condição indispensável definida para o conhecimento científico pela ciência positivista, 

como um conhecimento seguro, absoluto e previsível, foi abalada por várias descobertas feitas 

no campo da ciência.  
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A ciência foi confrontada com um alargamento de perspectivas quanto à forma de obter um 

conhecimento científico que seja mais alargado, compreensivo e explicativo, que exige a 

consideração de contextos sociais e psicológicos. 

Um dos autores que favoreceu este alargamento de perspectivas foi Thomas Kuhn que 

defendia que: 

“o conhecimento científico não está só dependente da sua cientificidade intrínseca, mas de factores de 

natureza social e de grupo, complexos, psicológicos e ideias dominantes que constituem redes de 

evidências, de aceitações ou rejeições e que formam aquilo que o autor designa por paradigmas” (Amado 

e Boavida, 2006, p. 57). 

Outro autor que questionou o positivismo foi Karl Popper (1988; 1992) que defendeu que é 

impossível verificar com certeza absoluta uma teoria que, de acordo com este autor, não é 

mais que um conjunto de conjecturas que estão sempre abertas à possibilidade de serem 

refutadas. Outros autores como Bachelard (1987) e Piaget (1969) foram também muito 

críticos em relação ao pensamento científico positivista.   

Hoje em dia, o alargamento cada vez maior dos efeitos da globalização no processo de 

desenvolvimento das sociedades, alerta para a necessidade de um questionamento cada vez 

maior da realidade complexa, para a qual o pensamento positivista determinista não tem 

explicação. 

Perspectivam-se caminhos mais multidisciplinares da ciência moderna nos próximos tempos. 

As ciências aproximam-se e atenuam-se as suas fronteiras. Na própria educação percebemos 

que os seus limites estão em processo de alargamento e a procura de compreensão e 

interpretação dos vários contextos é cada vez mais fundamental para situar o educando no 

mundo que o rodeia. 

A revolução em algumas áreas científicas como a Física e a Biologia trazem mudanças para a 

vida quotidiana e na forma de encarar o desenvolvimento do mundo.  

Face a estas novas mudanças que vêm ocorrendo em todas as áreas e todas as ciências, 

emerge uma necessidade de estabelecer novos paradigmas para a compreensão e 

interpretação dos factos e, cada vez mais existe a necessidade de desenvolver percursos pluri 

e transdisciplinares. A investigação em educação não está alheia a estes desafios. 

As propostas emergentes somam ao rigor científico, outros aspectos como a crítica, a dúvida 

epistemológica, a complexidade dos fenómenos, a inter-relação entre o sujeito e os 

fenómenos investigados, a interdisciplinaridade do conhecimento, e afirmam-se como 

metodologias “problematizantes” de resolução de problemas.  
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Assistimos a uma valorização da complexidade dos fenómenos que assume a unidade e a 

multiplicidade num tecido conjunto. 

Esta mudança sistémica complexificante é importante porque uma visão disciplinar e 

segmentada proporcionada por saberes compartimentados não nos permite uma leitura das 

interacções entre as partes e o todo, das entidades multidimensionais, que hoje em dia 

contornam os problemas essenciais das nossas sociedades. Esta visão complexa da realidade 

permite-nos um inteligibilidade da realidade baseada na crença de que:  

“todos os problemas particulares só podem ser colocados e pensados correctamente no seu contexto, e o 

próprio contexto destes problemas deve ser colocado, cada vez mais, no contexto planetário” (Morin, 

2002, p. 13). 

Seguindo esta ideia podemos depreender que o próprio desenvolvimento do nosso mundo 

contemporâneo, nas suas diferentes dimensões (política, ideológica, económica, social, 

pessoal, cultural, etc.) obriga a uma leitura complexa que nos permita a sua inteligibilidade.  

O paradigma da complexidade destaca, assim, as relações dos indivíduos com os seus 

contextos, dando uma centralidade maior à Pessoa enquanto actor participante no 

desenvolvimento das sociedades.  

O pensamento complexo também explicita que devemos pensar sobre os conceitos e os 

fenómenos sem tentar concluí-los mas sim tentando compreendê-los na sua 

multidimensionalidade, pensar na singularidade com a localidade e a temporalidade, sem 

nunca esquecer as totalidades integradoras (Morin, 2001).  

Para Morin, o desafio da globalidade é, ao mesmo tempo, o desafio da complexidade3 e esta 

complexidade verifica-se quando diferentes componentes de um mesmo fenómeno são 

inseparáveis, constituindo um todo interactivo, interdependente. Seguindo esta ideia, podemos 

depreender que o desenvolvimento próprio do nosso mundo contemporâneo, nas suas 

diferentes dimensões (política, social, económica, cultural, etc.) obriga a uma leitura 

complexa que permita a sua inteligibilidade. 

Ou seja, embora o pensamento científico, nos tenha levado a partir do complexo para chegar 

ao simples, eliminando tudo o que representa a desordem e a contradição, o conhecimento 

pertinente é aquele que é capaz de situar a informação no seu contexto, no seu todo em 

relação com as partes.  

“O conhecimento evolui pela sua capacidade de contextualizar e de globalizar “ (Morin, 2002, p. 16).  

                                            
3 Seguindo as ideias de Morin, consideramos a essência do conceito de “complexidade”  como “o que é tecido em conjunto” . 
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No entanto, quando nos debruçamos sobre a literatura verificamos que o termo 

“complexidade” não é de fácil definição e, muitas vezes tendemos a associar os fenómenos 

complexos a fenómenos complicados, embora o complexo se refira à necessidade de 

compreender o “todo” não só com as suas partes constituintes e relacionadas, mas também 

com o seu contexto, sob pena de podermos comprometer a sua compreensão. 

Nesta perspectiva, não podemos reduzir aquilo que é complexo, a complicado. A 

complexidade é, antes de mais, uma visão que já emergiu várias vezes na história da filosofia 

humana, e que se contrapõe a uma leitura positivista e linear da realidade, para propor um 

pensamento e uma inteligibilidade da realidade baseada no diálogo entre todos os elementos 

dos sistemas vivos, aceitando a sua imprevisibilidade, os seus antagonismos, e tentando 

perceber a sua complementaridade.  

Se nos aproximarmo-nos de uma noção de globalização caracterizada pela variação das 

interacções, pelo aumento das sinergias e aumento dos efeitos sobre os comportamentos, o 

conceito de globalização passaria assim a definir um processo multidimensional e 

transdimensional aproximando-nos, assim,  de uma dimensão do conceito mais 

“complexificante”. 

Esta complexidade prende-se, mais precisamente, com o facto do processo de globalização ser 

um processo dinâmico e não um fenómeno estático que transcende os seus efeitos além das 

fronteiras territoriais, não dependendo de uma conjuntura temporal ou política. 

Esta abordagem complexa da realidade, implica uma revisão complexa e profunda das várias 

áreas disciplinares do conhecimento científico, aquilo a que Santos chamou de “arrumo 

periódico de saberes”, levando a uma mudança paradigmática (2002, p. 67). 

A tomada de consciência da complexidade teve grandes repercussões no campo das Ciências 

da Educação, porque se trata de uma ciência cujo objecto de estudo é constituído por pessoas, 

o que acentua muito mais a sua natureza relativa e significados particulares desta realidade. 

Neste sentido, todo o acto educativo passa a ser entendido num contexto mais vasto: 

“onde entram em jogo os sistemas político, ideológico, filosófico, religioso, económico, tecnológico, etc., 

em interacção permanente” (Sousa, 2000, p. 4). 

Segundo Jorg, Davis e Nickmans (2007) a teoria da complexidade é fundamental para a 

educação. Isto porque as características da complexidade permitem a compreensão dos 

fenómenos através de perspectivas transdisciplinares e inter-discursivas, baseados em 

processos de auto-organização e potencialidade, em vez de finalidades predefinidas. Estas 
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perspectivas, para estes autores, implicam o abandono de visões pré-determinadas, e leituras 

lineares baseadas em resultados. 

“The complexity paradigm and its related thinking and theorising implies a complexity that should be 

taken as a serious option for the practice of learning and education. This envolves the abandonnement of 

the desire to pre-determine outcomes. Rather than being framed in end-oriented terms, education might 

become possibility-orientated” (Jorg, Davis e Nickmans, 2007, p. 152). 

Neste sentido, o pensamento complexo propõe uma tentativa de lançar novas perspectivas 

para a discussão sobre a educação dos nossos dias. Considerando uma nova epistemologia, 

este paradigma propõe a compreensão da ordem e desordem, da auto-organização quer nos 

processos de conhecimento, quer no desenvolvimento do próprio ser humano e a relação com 

o seu meio. Nesta perspectiva, o pensamento complexo é ancorado numa inteligência 

multifacetada da realidade, que recusa a organização e a leitura linear.  

Morin, ao teorizar sobre a Educação, salienta a necessidade de uma ampla reforma no 

pensamento, que para ele deverá ir mais no sentido de uma mudança paradigmática, do que 

programática. O próprio autor resume seu raciocínio recursivo ao afirmar que: 

 “A um pensamento que isola e separa, é necessário substituir por um pensamento que distingue e religue. 

A um pensamento disjuntivo e redutor, é necessário substituir um pensamento do complexo, no sentido 

original do termo complexus: o que é tecido em conjunto” (Morin, 2001, p. 95).  

Esta proposta de pensamento sistematizado, tem vindo a ganhar grande visibilidade não 

apenas através dos trabalhos de Morin (2001; 2002), mas também de autores com Le Moigne 

(1999; 2002), que apesar de serem dois teóricos que se dedicam às “teorias da complexidade” 

encaram-na sob perspectivas diferentes. Para Morin, o enfoque dos seus trabalhos incide 

principalmente nas análises teóricas e epistemológicas, enquanto que Le Moigne aprofunda a 

concepção de modelos que facilitem a utilização de princípios complexos em várias áreas do 

conhecimento.  

No que respeita a este trabalho de investigação, o nosso posicionamento vai no sentido de que 

a educação é parte de um todo, que integra também o contexto social e histórico, o contexto 

económico, o contexto político, entre outros. Há uma indissociabilidade entre a parte e o todo, 

que estão relacionados de modo multidimensional. O todo é revelador da parte, a educação, e 

vice-versa. 

Nesta perspectiva, os fenómenos educacionais não possuem uma única causa. Apresentam 

uma pluralidade de causas e essas causas podem se transformar em efeitos, e vice-versa. A 

dinâmica preside as interacções, prevendo as trocas de papéis. 

Com isto não pretendemos defender o paradigma da complexidade como uma solução mágica 
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ou milagrosa. No entanto, traz algumas contribuições importantes para repensar a educação, 

como um processo dialógico envolto numa pluralidade de dimensões.  

Estes pressupostos determinaram e condicionaram as opções que foram sendo tomadas 

durante este trabalho de investigação, nomeadamente em termos das abordagem 

metodológicas.  

Parafraseando Alves (1997): 

“Assim, é numa tentativa de melhor abordar a complexidade induzida pela aceitação dos princípios da 

incerteza e instabilidade aplicados ao mundo social, que se pode compreender e advogar o princípio de 

complementaridade de diferentes abordagens, metodologias e técnicas de pesquisa” (Alves,1997, p. 69). 

Na ciência, tem-se vindo a desenvolver uma discussão acerca dos métodos e técnicas, assim 

como em relação às implicações sociais e éticas dos seus resultados. No que diz respeito à 

investigação em Educação, esta tendência tem-se vindo a afirmar cada vez mais4. Os estudos 

sobre Educação têm vindo a  conjugar vários métodos e técnicas de investigação, esbatendo as 

barreiras que separavam as metodologias qualitativas das quantitativas. Conjugar uma análise 

quantitativa com uma análise qualitativa pode facilitar a leitura dos dados tendo em conta o 

contexto donde emergem.  

Por outro lado, existe uma ampla discussão em defesa da educação reflexiva e para a 

cidadania, surgindo várias questões acerca da união entre investigação e decisão política em 

educação, formação de perfis profissionais, superação do tecnicismo e da fragmentação entre 

a teoria e a prática, a democratização do ensino e a valorização da pessoa enquanto actor 

central no processo educativo.  

Esta discussão interessa-nos porque nesta investigação e na perspectiva que pretendemos 

desenvolver, a metodologia é considerada como um processo articulado com a construção de 

conhecimento. Ou seja, no cerne da questão estão os pressupostos epistemológicos a partir 

dos quais se escolhem os métodos de recolha e análise dos dados.  

 

2. Enquadramento metodológico do estudo  

As questões que abordámos no ponto anterior evidenciam o nosso posicionamento e as 

abordagens que privilegiamos neste trabalho de investigação. 

São abordagens possíveis que podemos adoptar em relação à realidade humana, mas não se 

trata de serem as mais correctas, ou as mais indicadas. São apenas visões que nos permitem 

                                            
4 A Rede Europeia do Pensamento Complexo e a Associação para o Pensamento Complexo, reúnem inúmeras comunicações e artigos que 
espelham a evolução da abordagem da complexidade na Europa (www.mcxapc.org).  
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inteligibilidades da realidade social e humana e, em particular, da realidade da educação nos 

dias de hoje, que nos parecem especialmente pertinentes. 

Poderíamos ter adoptado outro tipo de abordagens, como as abordagens históricas, 

sociológicas, políticas, técnico-administrativas, económicas, etc. No entanto, optámos por 

conduzir esta investigação segundo quatro abordagens que favorecessem a construção de uma 

nova perspectiva sobre o fenómeno educativo. 

Portanto, o que aqui procuramos é construir uma perspectiva educativa, na medida em que 

nos iremos centrar nas articulações entre a educação e o meio envolvente. 

As abordagens adoptadas e propostas nesta investigação são as seguintes: 

• Abordagem problematizadora 

Esta abordagem problematizadora diz respeito ao posicionamento metodológico que 

pretendemos desenvolver ao longo de toda a investigação, e que vai no sentido de uma certa 

flexibilidade no que respeita aos itinerários de investigação e à necessidade da sua adaptação 

ao longo de todo o processo. Nesse sentido tentamos aliar um certo pragmatismo 

epistemológico (Gonçalves, 2008) a um pragmatismo metodológico no sentido em que as 

opções que fomos tomando, para além de estarem de acordo com o nosso objecto e as nossas 

questões de investigação, foram também sendo adequadas à medida que o processo se ia 

desenvolvendo.  

• Abordagem antropológica  

Iremos assentar esta investigação num paradigma antropocêntrico que defende como 

fundamental as potencialidades e as relações humanas, com liberdade e responsabilidade nas 

escolhas. Tal significa que entendemos a educação/formação numa perspectiva que valoriza a 

pessoa como sujeito do seu processo de formação, promovendo o desenvolvimento global e 

integrado da pessoa humana, numa perspectiva humanista e antropocêntrica (Ambrósio, 2001). 

• Abordagem complexa  

É diferente da abordagem sistémica. A abordagem sistémica procura identificar as relações 

entre os vários sistemas, ou seja, privilegia as propriedades do todo, que nenhuma das partes 

possui se for considerada isoladamente. É no seio deste todo que surgem das relações e 

interacções que se estabelecem entre as partes e desaparecem quando o todo é decomposto.  

A complexidade caracteriza a abordagem de um investigador que procura compreender uma 

realidade com um grande número de elementos de natureza diferente que formam um todo. 

Ou seja, são fenómenos onde interagem múltiplos factores, onde se combinam princípios de 
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regulação e de desequilíbrio, onde há criação e destruição, ordem e caos e onde os sistemas 

vão ganhando uma organização cada vez mais elaborada, aumentando assim a sua 

complexidade (Donnadieu et al., 2005). 

Dentro destes sistemas a autonomia de cada elemento pode influenciar o resultado global do 

sistema. Têm a particularidade de serem sistemas adaptáveis e evolutivos, caracterizados por 

comportamentos emergentes e imprevisíveis.  

A abordagem complexa tem a ver com incerteza, ambiguidade, aleatoriedade, globalidade e 

interacção, características da realidade complexa e das sociedades humanas.  

• Abordagem socialmente reflexiva 

Também iremos abordar os temas de acordo com uma abordagem reflexiva, ou seja, partindo 

do princípio que nós fazemos parte da realidade que estamos a analisar, e que para a 

compreender termos de reflectir sobre ela e com ela. Ao reflectirmos sobre as nossas próprias 

práticas estamos já a alterar e a transformar a realidade (Giddens, 1998; Beck, Giddens e Lash, 

2000).  

Seguindo a discussão anteriormente desenvolvida, neste estudo partimos de um conjunto de 

pressupostos que nos diferenciam de uma ciência considerada “clássica” do ponto de vista 

metodológico.  

Por um lado não defendemos noções de objectividade absoluta, tendo plena consciência de 

que estamos a desenvolver uma abordagem qualitativa de uma investigação em Ciências 

Sociais e Humanas e que, portanto, não podemos estabelecer leis universais e verdadeiras 

aplicadas a todos os casos semelhantes.  

Por outro lado, não pretendemos esconder a forma como o investigador está implicado na sua 

investigação e a carga subjectiva que esta implicação acarreta.  

Partimos, também, do pressuposto que estamos a tentar compreender um objecto que não é 

estável nem previsível, antes pelo contrário, é um objecto vivo, dinâmico e complexo que está 

em constante transformação e cujas leituras dependem de quem o observa e das condições 

pontuais que caracterizam a observação.  

Assumindo que o nosso objecto de estudo é caracterizado por um processo dinâmico e em 

permanente evolução, julgamos pertinente conjugar várias abordagens para melhor 

compreendermos aquilo que consideramos ser uma realidade complexa onde intervêm 

diferentes actores a diversos níveis, com diferentes interesses em permanente negociação. 
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Este posicionamento parece-nos mais pertinente, no sentido em que, tal como afirma Sousa 

parafraseando L. D. Hainaut: 

“Uma política educativa (o nosso objecto de estudo) não nasce do nada, ela inscreve-se num quadro mais 

alargado de uma filosofia da educação e é o resultado de múltiplas influências em interacções, 

provenientes dos sistemas sociais que agem sobre o sistema educativo e que eles mesmos estão sob a 

influência do contexto filosófico, ético e religioso, do contexto histórico, do quadro geográfico e físico, 

assim como do contexto sócio-cultural onde se situa o sistema educativo considerado” (Sousa, 2000, p. 

5). 

Estamos, portanto, perante um objecto de estudo caracterizado por uma imensa complexidade, 

que não se compatibiliza com uma abordagem metodológica parcelar e redutora, que ao isolar 

o fenómeno da sua realidade, acaba por anular a própria realidade (Sousa, 2000). 

Temos perfeita noção de que são abordagens possíveis à investigação sobre os fenómenos 

educativos em contexto de globalização, e que outras abordagens poderiam ser igualmente 

pertinentes. No entanto, estas surgem-nos como visões que nos podem proporcionar novas 

inteligibilidades da realidade social e humana, particularmente no que diz respeito à educação, 

favorecendo a construção de mais uma perspectiva sobre o fenómeno da ALV. 

Estas abordagens estão associadas a uma proposta epistemológica qualitativa, no sentido em 

que a compreensão da realidade em toda a sua complexidade, oposta à epistemologia 

positivista que propunha analisar a realidade como algo simples que pode ser descrito em 

poucas leis gerais e universais, assenta num conjunto de pressupostos que proporcionam o 

desenvolvimento de um estilo de investigação denominado de qualitativa, e que não depende 

apenas dos instrumentos metodológicos utilizados. 

Neste sentido, o trabalho empírico é mais um dos momentos da pesquisa que adquire sentido 

e relevância a partir de uma perspectiva epistemológica, a partir de um marco teórico, a partir 

das perguntas e questionamentos levantados pelo pesquisador. Portanto, a produção empírica 

e a produção teórica estão indissociavelmente interligadas. 

As nossas opções metodológicas enquadram-se, assim, numa abordagem qualitativa, em 

oposição ao paradigma positivista e aos seus pressupostos. 

Partilhamos da opinião de Alves quando a autora afirma que: 

“Na abordagem qualitativa, o principal ênfase é colocado numa visão holística da realidade a qual permita 

interpretar e compreender a acção social e os diferentes fenómenos sociais em análise, sem a preocupação 

de formular leis gerais” (Alves, 1997, p. 71). 

Não queremos com isto defender uma separação entre estratégias empíricas quantitativas e 

qualitativas. Em nosso entender estes dois tipos de abordagens, embora tenham tido pesos 



 47 

diferentes em diferentes momentos históricos consoante as correntes históricas, ganham pela 

sua complementaridade no trabalho de investigação. 

Tendo em conta estas questões, consideramos que para responder às questões que orientam 

todo o trabalho desenvolvido neste estudo, um estudo comparativo é a metodologia mais 

indicada, por nos permitir a caracterização de políticas de ALV de vários países. Neste 

sentido, esta abordagem permite-nos identificar traços comuns e/ou traços menos comuns, a 

partir dos quais poderemos deduzir noções mais gerais das tendências evidenciadas pelas 

políticas dos estados-membros em relação à ALV. 

Pretendemos com esta investigação contribuir para: 

 “a leitura de aspectos comuns e das diferenças relativas a uma problemática” que julgamos ser uma 

abordagem indicada para cumprir o propósito de fornecer informações mais interessantes do que as 

resultantes de uma leitura dessa mesma problemática num só contexto” (Ferreira, 2008, p. 125).  

Identificadas as abordagens que orientam a pesquisa desenvolvida, iremos de seguida 

aprofundar a metodologia dos estudos comparativos em Educação, bem como os métodos e as 

técnicas em que estas abordagens assentaram.  

 

3. A Educação Comparada como metodologia do estudo 

Na opinião de Madeira (2008) no contexto da pós-modernidade, a transição de paradigma  

tem atingido de forma desigual os diversos campos das Ciências Sociais. No entanto, têm 

vindo a ser evidentes alguns indícios de que disciplinas como a história, a filosofia, a 

antropologia, a sociologia, etc., mesmo que utilizem métodos e estratégias diferentes.  No 

entanto, a autora acrescenta que: 
“Esta partilha do templo do conhecimento com outras teorias e métodos constitui, todavia, um estímulo 

imprescindível para questionar à luz de novas abordagens os fenómenos do campo educativo, no passado 

como no presente” (Madeira, 2008, p. 10). 

Não quer com isto dizer que se trata apenas de analisar os fenómenos de forma 

interdisciplinar, mas sim reconfigurar o campo disciplinar através de “transgressões teóricas e 

metodológicas” que contribuam para novas leituras e novas inteligibilidades da realidade.  

Como iremos demonstrar no capítulo 2, a acção das organizações internacionais (seminários, 

workshops, publicações, etc.) originou a propagação de  redes de financiamento, de troca de 

informações e de conhecimentos entre várias entidades. 
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Estas abordagens comparativas internacionais permitem uma análise dos fenómenos 

educativos não só a partir de contextos nacionais, mas também internacionais, que espelham 

melhor as influências do processo de globalização.  

As organizações internacionais como o Banco Mundial, a OCDE, a UNESCO e a UE, 

dedicam-se a elaborar estudos comparativos acerca dos sistemas educativos nos vários países, 

por forma a destacar boas práticas  e ao mesmo tempo, realçar as assimetrias existentes entre 

as várias regiões do mundo.  

Neste sentido, no campo da investigação em Políticas Educativas, a Educação Comparada tem 

vindo a assumir um papel cada vez mais importante. 

Estes estudos internacionais têm por objectivo melhorar os sistemas de educação mundiais 

através da comparação entre eles, e parecem ter como finalidade principal a oferta de modelos 

de sucesso para serem imitados, recusados, ou emprestados aos países com menos sucesso. 

A Educação Comparada não é apenas isso. A Educação Comparada tem como principal 

finalidade, de facto, contribuir para um melhor entendimento dos sistemas de educação, no 

entanto, devemos tentar não correr este risco apontado por Garrido (referido por Ferreira, 

2001). A comparação leva a uma identificação de semelhanças e diferenças, mas, também, à 

sua interpretação a partir dos contextos a que pertencem. 

Tendo em conta estes pressupostos, adoptamos neste estudo a definição de Ferreira (2001) 

para Educação Comparada: 

“Educação Comparada é: a) a componente pluridisciplinar das Ciências da Educação; b) que estuda os 

fenómenos e os factos educativos; c) nas suas relações com o contexto social, político, económico, 

cultural, etc.; d) comparando as suas semelhanças e as suas diferenças em duas ou mais regiões, países, 

continentes, ou a nível mundial; e) a fim de melhor compreender o carácter único de cada fenómeno no 

seu próprio sistema educativo e de encontrar generalizações válidas ou desejáveis; f) com a finalidade 

de melhorar a educação” (Ferreira, 2001, p. 8).  

Mas comecemos por abordar um pouco da história da Educação Comparada, para 

percebermos os contornos que caracterizam a sua evolução e as tendências que assume no 

panorama educativo actual.  

 

3.1. Os precursores da Educação Comparada 

Alguns comparativistas propõe diferentes períodos para caracterizar a evolução da Educação 

Comparada. Ferreira (2008) faz uma incursão na evolução desta disciplina, acentuando as 
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principais contribuições que consolidaram a Educação Comparada no panorama das Ciências 

da Educação. 

Baseado na proposta de Ferran Ferrer (1990), Ferreira (2008) desenvolve também uma 

periodização baseada em 4 fases: a fase da criação da Educação Comparada, que ocorreu 

durante o século XIX a par da afirmação de outras ciências comparadas. Ferreira também 

destaca como mais marcante nesta fase o trabalho de Marc-Antoine Jullien de Paris (1967) 

considerado o “pai” da Educação Comparada.  

De seguida Ferreira propõe o “período da descrição” onde se desenvolvem meras descrições 

de sistemas nacionais de outros países ou aspectos educativos desses países considerados mais 

desenvolvidos, para importar para outros países mais desfavorecidos. 

Posteriormente, temos o “período da interpretação” onde alguns acontecimentos catapultaram 

a Educação Comparada ao longo do século XX e, cujo principal motor foi a obra de Sadler 

(1964) que dá à Educação Comparada uma conotação mais explicativa. Ao longo deste 

período Ferreira (2008) destaca, também, abordagens que marcaram a Educação Comparada 

como: a abordagem interpretativo-histórica, a abordagem interpretativo-antropológica e a 

abordagem interpretativo-filosófica;  

Finalmente, Ferreira identifica a última fase denominando-a de “período da comparação 

complexa”, que teve início no século XX e que também foi marcada por diferentes 

abordagens e tentativas de renovação da Educação Comparada: a abordagem positivista, a 

abordagem de resolução de problemas, a abordagem crítica e a abordagem sócio-histórica. 

Este autor, termina o seu artigo, com uma proposta de desenvolvimento de uma abordagem 

sócio-dinâmica da Educação Comparada, considerando a Educação Comparada como: 

“componente pluridisciplinar das Ciências da Educação, que deve debruçar-se comparativamente sobre 

dinâmicas do processo educativo considerando contextos diversos definidos em função do tempo e/ou 

espaço, de modo a obter conhecimentos que não seriam possíveis de alcançar a partir da análise de uma 

só situação” (Ferreira, 2008, p. 135). 

Neste sentido, Ferreira propõe uma abordagem que não só considere a compreensão do 

fenómeno educativo a partir do seu funcionamento interno, como também a partir das 

dimensões política, económica, social e cultural que o enquadram, recorrendo ao diálogo com 

outras disciplinas, e aos seus métodos empíricos. O seu objectivo último, de acordo com 

Ferreira, deve ser não só encontrar semelhanças e diferenças, mas encontrar o sentido para os 

processos educacionais, porque de facto, não acontece tudo da mesma forma e ao mesmo 

ritmo em todas as sociedades.  
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Também Madeira (2008) refere Jullien de Paris como o principal fundador da Educação 

Comparada referindo que: 

“Um dos momentos mais interessantes, mas também mais complexos, da história de uma disciplina é sem 

dúvida o momento da sua constituição. A referência que farei ao trabalho fundador Esquisse et vues 

préliminaires d’un ouvrage sur L’Éducation Comparée, publicado por Marc-Antoine Jullien de Paris, em 

1817, não tem como objectivo construir uma lógica historiográfica (ou uma história epistemológica) 

sobre a disciplina mas compreender o quadro histórico em que se processa o desenvolvimento deste ramo 

das Ciências da Educação.” (Madeira, 2008, p. 1).  

Apoiado na sociologia positivista, Jullien de Paris desenvolve uma proposta de constituição 

de um ramo disciplinar destinado à comparação entre sistemas educativos e, chega mesmo a 

enumerar as técnicas e os procedimentos que devem ser utilizados para a recolha de 

informação. 

Segundo Madeira (2008) a obra de Jullien de Paris marcou o campo da educação comparada 

ao atribuir-lhe uma finalidade prática e um carácter sistemático. Destes dois movimentos 

nasce a dupla função de informar a decisão política e formalizar um método científico para as 

Ciências da Educação. 

Como dissemos anteriormente, existem vários autores que propõem diversas fases para 

ilustrar a evolução da Educação Comparada enquanto disciplina das Ciências da Educação.  

Começamos por referir o contributo de Schneider (1964) que propôs uma divisão da evolução 

desta disciplina em dois períodos. Por um lado refere a fase da “pedagogia do estrangeiro” 

caracterizada por um período onde se realizavam muitas viagens ao estrangeiro realizadas por 

pedagogos e políticos que observavam a organização educativa dos países vizinhos e 

eventualmente a comparavam com a do próprio país. O outro período que Schneider referia 

era o período da “pedagogia comparada”, propriamente dita, que se desenvolveu ao longo do 

século XX e que procura a explicação para os factos pedagógicos, através da aplicação 

sistemática do método comparativo para explicar os factores que explicavam os factos 

pedagógicos.  

Outro autor comparativista que contribuiu para a caracterização do processo de evolução da 

Educação Comparada foi Bereday (1972), que caracteriza este processo em três períodos: 

empréstimo, predição e análise. O período que Bereday chama de “empréstimo” cobre o 

século XIX, onde se procurava a apresentação de dados descritivos a comparar com o 

objectivo de avaliar as melhores práticas educativas para as transpor para outros países. O 

período da “predição” ocupou a primeira metade do século XX e iniciou-se com Sadler (1964) 

que introduziu a ideia de que o sistema educativo não é separável do resto da sociedade em 

que se insere.  
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Os seus seguidores (Schneider, 1964; Hilker, 1967; Kandel, 1960; etc.) passaram a dar 

especial atenção aos alicerces da educação, sublinhando que já não interessava pedir 

emprestado, mas sim “predizer” o provável sucesso de um país com condições similares aos 

países com sucesso ao nível da educação. Neste período a ênfase é colocada na classificação 

dos factos educativos e nos sociais que lhe servem de base. A maior preocupação durante este 

período é desenvolver teorias e métodos para estabelecer uma clara formulação das etapas, 

dos processos e dos mecanismos comparativos para fugir a uma análise baseada em valores 

ético-morais. 

Outros autores como Vexliard (1967), Noah e Eckstein (1969), Ferran Ferrer (1990) 

desenvolveram outras propostas de periodização para a evolução da Educação Comparada.  

Destacamos o trabalho de Madeira (2008) para realçar os principais momentos que marcam o 

desenvolvimento da disciplina da Educação Comparada. A autora destaca  o trabalho de 

Jullien de Paris que: 

“inaugura esta duas linhas de desenvolvimento e marca em definitivo o campo da educação comparada 

atribuindo-lhe uma finalidade prática e, ao mesmo tempo, outorgando-lhe um carácter sistemático” 

(Madeira, 2008, p. 5). 

De seguida, a autora refere o trabalho desenvolvido pelos “inquiridores” que vai desde 

meados do século XIX até a I Guerra Mundial. Na sua opinião neste período a os trabalhos 

comparativos têm por finalidade apoiar os governos e administrações com informações e 

dados sobre a organização dos sistemas educativos, em particular sobre os sistemas 

educativos de sucesso.  

Entre as duas grandes guerras mundiais, a tendência, segundo a autora é para que se dê uma 

certa “sistematização teórica” o que denota uma dualidade que irá marcar o campo disciplinar: 

por um lado as preocupações de ordem prática, por outro as de ordem mais académica. 

A globalização, como iremos analisar no capítulo 2 trouxe grandes alterações à ciência no 

geral e às Ciências da Educação, em particular. Para a disciplina da Educação Comparada, 

estas alterações passaram pela constatação da existência de padrões educativos associados à 

localização dos diversos países em determinados espaços do sistema mundial (Madeira, 

2008). 

Neste contexto, destacamos os trabalhos de Schriewer (2000) que desenvolveu diversas 

análises baseadas no sistema mundial e um novo olhar sobre os processos de globalização na 

educação.  

Neste sentido, partilhamos da opinião da autora, de que a Educação Comparada, hoje, assume 

novos contornos que poderão ser fundamentais para a compreensão da realidade educativa, 

em particular, no contexto europeu, porque nos permite um olhar que evidencia os processos 
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de difusão cultural impulsionados pela globalização. 
“Por tudo isto se conclui que o momento que vivemos é decisivo para nos permitir ultrapassar uma leitura 

dos fenómenos educativos centrada nos processos nacionais, ou entre nações que partilham entre si 

estruturas educativas semelhantes, para alcançar a dimensão regional e até mundial dos processos de 

difusão de filosofias e modelos educativos” (Madeira, 2008, p. 8/9). 

Para Nóvoa (1995), a Educação Comparada, hoje em dia, tem uma enorme expressão devido a 

problemáticas educativas que são comuns a diversos países, suscitadas, em grande medida, 

pela emergência de um sistema mundial ao nível económico, mas também ao nível da 

educação e da cultura.  

Nesse sentido, a Educação Comparada tem vindo a ser uma ciência privilegiada no estudo das 

Políticas Educativas ao nível mundial, numa perspectiva macro. Isto porque as abordagens 

comparativas internacionais, permitem uma análise dos fenómenos educativos não só a partir 

de contextos nacionais, mas também internacionais, que espelham melhor as influências do 

processo de globalização (Neves, 2005). 

Existe, assim, no contexto actual, um consenso generalizado de que os Estudos de Educação 

Comparada podem ser um instrumento útil para melhorar o funcionamento dos sistemas 

educativos. 

“Neste sentido, a educação comparada como um campo científico vocacionado para a análise dos padrões 

educativos, quer no plano da compreensão dos processos históricos e das estruturas sociais, quer ao nível 

das biografias individuais, só pode contribuir para a produção de conhecimento científico válido no 

quadro de explicações guiadas por questões de investigação concretas baseadas em problemas de 

investigação históricos e actuais” (Madeira, 2008, p. 9). 

 

3.2. O processo e o método de comparação 

Como vimos anteriormente, embora esta necessidade de comparar possa ser identificada ao 

logo de toda a história da humanidade, a sua prática de uma forma metodologicamente 

estruturada só foi conhecida a partir da segunda metade do século XX.  

Ao longo da sua evolução, a retórica da objectividade e as práticas quantitativas dominaram a 

Educação Comparada, o que levou os investigadores à redução e simplificação dos fenómenos 

educativos a denominadores comuns, no sentido de facilitar a sua comparação (Nóvoa,1995).  

É portanto consensual que, a Educação Comparada, como o próprio nome indica, tem na 

comparação a sua essência e o seu método. No entanto, como vimos no ponto anterior, a 

inexistência de uma só metodologia foi marcada contribuição de vários autores que 
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procuraram métodos cada vez mais adequados aos objectos de estudo, o que resultou numa 

inexistência de consenso em relação a uma metodologia base para a Educação Comparada.  

Velloso e Pedró (1991) definem a Educação Comparada como a ciência que estuda os 

sistemas educativos através do método comparativo, com o objectivo de contribuir para o seu 

melhoramento.  

Pedró (1993) avança com  outra definição mais precisa da Educação Comparada. 

“La Educación Comparada es el estudio de los sistemas educativos contemporáneos con vistas a examinar 

las soluciones aportadas por ellos a problemas compartidos, para diseñar así aquella estrategia que mejor 

pueda contribuir a la resolución del proprio problema, habido cuenta de sus particulares caracteristicas” 

(Pedró, 1993, p. 21). 

Desta definição podemos concluir que a Educação Comparada tem como objecto material os 

sistemas educativos e, como objecto formal, o método comparativo. E que a finalidade desta 

ciência é contribuir para a melhoria dos sistemas educativos. Ou seja, através da análise de 

outras situações, e analisando as opções tomadas noutros contextos, podem-se tirar conclusões 

importantes para resolver problemas educativos. 

Para García Garrido (1986), a finalidade da Educação Comparada não é oferecer modelos 

para imitar, mas sim, tentar compreender os povos e tentar aprender com as suas experiências 

educativas. Não se pretende melhorar um sistema educativo em especial, mas sim contribuir 

para a melhoria da educação do mundo inteiro através de aprendizagens de sucesso 

particulares.  

No que respeita ao objecto desta ciência, os sistemas educativos, seguindo as palavras de 

Velloso e Pedró (1991), entende-se por sistemas educativos um conjunto de instituições que 

proporcionam formas de educação, sejam ou não escolares, sejam ou não públicas. Ou seja, 

ao referirmos os sistemas educativos falamos em todas estas instituições no geral, sabendo 

que estes sistemas são constituídos por várias partes organizadas em vários níveis.  

Tal como todos os sistemas vivos, também os sistemas educativos, por serem dinâmicos, 

imprevisíveis, que sofrem transformações, têm problemas no seu seio. Têm, portanto, 

características sistémicas que os tornam um conjunto de elementos relacionados entre si, mas 

que formam um todo com carácter dinâmico, alvo de riscos, que exigem mudanças e 

adaptações. 

Esta noção de sistema educativo é importante, quando queremos precisar o problema que 

queremos abordar com o método comparativo.  
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“La constatación de un problema en el ámbito proprio (nacional. Local, cultural, etc.) es el motor de la 

investigación comparativa y su existencia (y, sobre todo, solucción) en otros ámbitos, la possibilidad de 

llevarla a cabo” (Velloso e Pedró, 1991, p. 181).   

No que diz respeito ao método comparativo, o objecto formal da Educação Comparada, 

existem duas características essenciais para que um estudo seja classificado de comparativo, 

segundo estes autores. Para além do seu objecto de estudo serem os sistemas educativos 

temos o facto de terem como método fundamental a comparação sistemática. Existem outras 

ciências que desenvolvem exercícios de comparação, no entanto para que um estudo seja 

considerado como uma investigação no âmbito da Educação Comparada estas condições são 

fundamentais. 

Por se tratar de uma ciência que lida com sistemas vivos, sistemas complexos5, uma das 

características que a enriquecem é o facto de não ser uma ciência exacta, ou seja, é uma 

ciência onde existem discrepâncias, onde existem erros, onde existem diferenças, etc. Mesmo 

no que se refere ao seu objecto, a Educação Comparada é uma ciência tão extensa que pode 

incluir factores históricos, culturais, ideológicos, políticos ou outros (Velloso e Pedró, 1991).  

Como vimos anteriormente, foi o maior ou menor peso atribuído a estes factores que 

caracterizou a evolução desta ciência ao longo do tempo, revelando ora tendências 

comparativas mais culturais, ora mais historicistas, ora políticas, etc. 

O significado atribuído ao verbo comparar 6  define-o como um acto de examinar 

simultaneamente duas ou mais coisas para lhes determinar as semelhanças, as diferenças ou as 

relações.  

Segundo Hilker (1967) podemos examinar a operação de comparar por duas vias distintas: de 

um ponto de vista descritivo, onde a comparação exige ver, analisar e ordenar; e de uma 

perspectiva funcional, onde comparar implica estabelecer relações entre fenómenos de uma 

género através das quais se devem deduzir congruências, afinidades e discrepâncias. 

Para além dos factos, fenómenos ou dos aspectos a ser comparados é normal que o processo 

comparativo compreenda um outro critério que serve como referência ou modelo mental 

denominado pelos comparativistas de Tertium Comparationis 7 . Desta forma, todas as 

unidades que se pretendem comparar podem ser examinadas à luz de uma variável comum 

cujo significado seja constante em todas as unidades de comparação (Raivola, 1990). 

                                            
5 Ou seja, os sistemas vivos, e particularmente os sistemas sociais e humanos são sistemas compostos de muitos elementos e/ou subsistemas 
diferentes que interagem entre sim espacial e temporalmente, de forma não linear, gerando padrões emergentes que são observáveis apenas 
em escalas maiores, tornando-os sistemas complexos. 
6 Definição obtida no Dicionário on-line da Porto Editora 
7 Tertium comparationis é a qualidade que duas coisas comparadas têm em comum. É o ponto de comparação que nos serve de terceira 
dimensao sobre a qual as unidades de comparação podem ser prjectadas inequivocamente (Wikipédia e Raivola, 1990). 
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De acordo com este autor, a comparação não se utiliza com o propósito exclusivo de construir 

uma teoria explicativa, mas sim como meio de relação de diferentes observações.  

Portanto, através de um processo ordenado e rigoroso podemos chegar a um conhecimento 

novo. Aí reside o significado do método comparativo.  

Este método foi estudado por vários autores. Bereday (1972), considerado o precursor dos 

fundamentos metodológicos da Educação Comparada, definiu quatro passos necessários para 

que um estudo possa ser classificado de comparativo. São eles a descrição, a interpretação, a 

justaposição e a comparação. Estes são as quatro fases essenciais a desenvolver no método 

comparativo. 

Velloso e Pedro (1991) apontam uma curiosidade interessante. Na maioria dos estudos 

comparativos apenas se realizam as duas primeiras fases, a descrição e a interpretação, o que 

na opinião destes autores não faz com que estes estudos pertençam à Ciência da Educação 

Comparada. 

Noah e Eckstein (1969) definiram também fases para o desenvolvimento de um método para a 

Educação Comparada. Para estes autores este método baseia-se em 6 fases e são elas: a 

interpretação do problema, a formulação de hipóteses; definição de conceitos e indicadores; 

selecção dos casos ou sistemas educativos a estudar; recolha de dados, tratamento dos dados e 

interpretação dos resultados. 

Ferreira adopta as fases que descreveremos anteriormente, com alterações que: 

 “resultam, sobretudo de reflexões decorrentes da prática docente e da necessidade de fazer uma 

explanação concisa, mas suficientemente explícita a quem ainda não tem ideia da complexidade da 

investigação científica e do mundo da educação” (Ferreira, 2001, p. 22).  

Independentemente do método a seguir, a investigação em Educação Comparada está 

condicionada pelo fim que se deseja alcançar. Ou seja, se o investigador apenas deseja obter 

ou ampliar o seu conhecimento sobre um sistema educativo, ou uma das suas partes, então, 

bastará que desenvolva apenas as duas primeiras fases do método comparativo (descrição e 

interpretação). Agora, se tal como a definição da Educação Comparada refere, se visa o 

melhoramento dos sistemas educativos, então terá de ter como finalidade contribuir para a 

solução de problemas o que implica desenvolver as fases de justaposição e comparação por 

forma a poder destacar semelhanças e diferenças entre os elementos comparados e identificar 

as “boas práticas”.  

De acordo com Filho (2004) como a Educação Comparada tem por objecto os sistemas de 

educação, o seu método, como vimos anteriormente, começa pela descrição dos mesmos. 
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Nesse sentido, os dados desta descrição devem ser encontrados em fontes documentais 

pertinentes. Nesse enquadramento  os sistemas educativos surgem como um plano formal que 

define linhas mestras da estrutura de ensino e os moldes da sua administração. Assim, 

ficaremos a conhecer também a organização geral do sistema de ensino, bem como o regime 

administrativo que o gere. Na combinação de todos estes dados funda-se a concepção de 

sistema nacional de educação como um conjunto de serviços com partes articuladas para 

efeitos comuns. 

Na opinião de Vellloso e Pedró (1991) para a Educação Comparada não interessa tanto o 

conjunto de dados dos sistemas educativos seleccionados mas sim, a forma e o processo 

mediante os quais são comparados. Isto porque, segundo as opiniões destes autores os dados 

recolhidos serão sempre efémeros, pois têm uma validade actual, mas perdem essa 

actualidade num curto espaço de tempo.  

Não nos podemos esquecer que os sistemas educativos são sistemas vivos que têm dinâmicas 

temporais predominantemente não lineares, o que quer dizer que estes sistemas podem ser 

sensíveis a perturbações exteriores. Deste modo, a previsão dos seus comportamentos futuros 

torna-se extremamente difícil. No entanto, os sistemas vivos, embora sendo imprevisíveis a 

longo-prazo, possuem um certo grau de organização tendo em conta uma finalidade.  

Depois da análise destes contributos metodológicos, gostaríamos de terminar referindo que, 

para Nóvoa (1995), é fundamental procedermos a uma reconfiguração da Educação 

Comparada, e identificarmos novos problemas que surgem no contexto actual de proximidade 

entre o local e o global. Para isso o autor alerta para a necessidade de construção de novos 

modelos de análise que não tenham como referência apenas os dados estruturais, mas que 

também considerem as praticas discursivas dos diferentes actores e a forma como estes 

reorganizam os espaços e os sentidos da educação. 

É nesta tentativa de construir novas abordagens baseadas no alargamento do repertório 

metodológico do trabalho comparativo que Nóvoa (1995) propõe, que enquadramos a nossa 

investigação.  

Nesse sentido, mais do que encontrar o bom método comparativo, é nosso principal objectivo 

conhecer as realidades estudadas, de modo a podermos tecer algumas comparações em 

relação às diferentes realidades e aos ritmos de mudança que as caracterizam (no nosso caso 

em relação às politicas de aprendizagem ao longo da vida), mas também tentarmos 

compreender como os discursos fazem parte dos poderes que dividem as sociedades que 

constroem formas de pensar e de agir diferentes (Nóvoa, 1995). 
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Não queremos deixar de referir que, embora existam várias discussões em debates em torno 

da definição de Educação Comparada, dos seus métodos e finalidades, parece-nos existir 

ainda alguma ambiguidade em relação à sua definição. Será uma disciplina? Uma ciência? 

Phillips (2006) debruça-se sobre esta questão e afirma que: 

“One problem in the wide acceptance of comparative education as a scholarly discipline is waht many 

commentators see as its essential multidisciplinarity, which prevents it from having as individual identity 

and gives it a multiple profile” (2006, p. 288). 

Nesse sentido, este autor avança com uma proposta da qual partilhamos. O autor propõe que 

seja uma “quasi-disciplina” no sentido em que descreve um campo de pesquisa que utiliza de 

forma rigorosa vários métodos das Ciências Sociais, e fortalece-os através da valorização das 

suas inter-relações sob várias formas e em diversos sentidos.  

“If comparative education is not a discipline in the strict sense of the Word, it has sufficient discipline-

like qualities to be described as a quasi-discipline and as such plays an important role in every field of 

inquiry in the many subjects that make up the study of education” (Phillips, 2006, p. 292).  

 

3.3. Limites da Educação Comparada  

A história da Educação Comparada demonstra-nos que sempre existiu uma preocupação em 

definir um método que servisse o propósito da comparação, acto aparentemente inato ao 

pensamento humano. 

Independentemente da metodologia adoptada, a Educação Comparada tem limites e 

problemas que não devem ser descurados numa investigação nesta área. 

Primeiramente gostaríamos de referir um aspecto relacionado com uma dificuldade presente 

nos estudos de Educação Comparada que alguns autores alertam que é a selecção de países a 

comparar. Velloso e Pedró (1991) referem que parece existir uma tendência clara para se 

escolherem países que se destacam economicamente, ou para países que servem de modelo 

em termos de educação. No nosso estudo, onde o espaço geográfico e político delineado é a 

UE, não foi nossa intenção partir desse critério, optando por seleccionar países que 

espelhassem a diversidade de contextos e de políticas de ALV no seio da UE. 

Em relação ao método da comparação, Nóvoa e Popkewitz (1992), referem que a utilização 

dos estudos comparados numa pesquisa científica pode-se tornar um risco se não houver 

preocupação e cuidado para que os mesmos não se tornem meramente descritivos, havendo 

necessidade de uma elaboração conceptual que dê sentido à inter-relação e à comparação de 

diferentes realidades. 
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De acordo com Madeira (2006), a estas questões acrescenta-se um conjunto de problemas de 

ordem metodológica relacionados com o trabalho de comparação na área dos estudos sócio-

históricos: a definição espácio-temporal do âmbito da investigação, as questões relativas à 

definição do corpus documental, a construção das dimensões e dos conceitos de comparação, 

a relação do investigador com o objecto de investigação, etc. Se a estes problemas 

acrescentarmos a amplitude do campo, a exigência de conhecimentos interdisciplinares e os 

custos materiais, bibliográficos e documentais, com que o trabalho comparado se depara não 

nos será difícil entender a escassez dos contributos que alimentam este campo de 

investigação. 

Um outro aspecto importante nos estudos de Educação Comparada é a homogeneidade dos 

dados que é fundamental para se considerar um estudo comparativo rigoroso e válido.  

Isto remete para outro problema que encontrámos ao longo do nosso estudo, e que tem a ver 

com a terminologia utilizada, visto lidarmos com realidades linguisticamente diferentes. 

Sabemos que algumas organizações internacionais propõe classificações para organizar as 

informações sobre a educação (Thesaurus), como a OCDE, a UNESCO, a UE e o Conselho 

Europeu. Nesse sentido o nosso trabalho tentou partir da terminologia proposta pela UE, visto 

ser a unidade política que abrande as realidades em estudo.  

Ferreira (2001) considera ainda que o esforço para elucidar a terminologia e a classificação 

dos dados poderá ser mais rentabilizada se houver preocupação também com a 

homogeneidade das partes da descrição. 

No entanto, não se deve aceitar dogmaticamente os resultados propiciados pela investigação, 

pois: 

“sabendo-se das debilidades metodológicas, das hesitações que existiram e das opções que se tomaram, 

será sempre interessante fazer releituras, tentar novas interpretações, apontar outros sentidos e, sempre 

que possível, admitir a possibilidade da justeza de outras abordagens” (Ferreira, 2001, p. 32). 

Apesar destas divergências em relação à sua definição e ao seu alcance, e pelo facto da 

Educação Comparada não possuir um consenso em relação às suas técnicas metodológicas, 

podemos encarar esta fragilidade como uma situação adequada a: 

“um momento histórico em que se admitiu a incapacidade da ciência em explicar a complexidade do 

mundo” (Ferreira, 1999, p.123). 
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4. Técnicas e instrumentos de recolha e análise de dados 

De acordo com os pontos anteriores, a metodologia que adoptamos  no âmbito da Educação 

Comparada, dá-nos liberdade para a selecção de métodos e técnicas de recolha e análise de 

dados.  

Tal como Ferreira (2001) defende, nos estudos comparativos é fundamental que recorramos a 

outras disciplinas de forma a obtermos as informações suficientes acerca da realidade que 

estamos a analisar. Nesse sentido, em termos metodológicos podemos recorrer a 

procedimentos de carácter filosófico, de modo a apreendermos a natureza ideológica da nossa 

realidade; a conhecimentos produzidos pela História, que nos poderão ajudar a compreender 

a evolução e o porquê da situação actual daquela realidade; poderemos também recorrer a 

métodos e procedimentos da análise social, visto estarmos a lidar com realidades constituídas 

por grupos de indivíduos, e aí torna-se pertinente recorrer aos conhecimentos da Sociologia, 

da Antropologia, da Psicologia, da Economia, etc.  

No entanto, antes e durante a fase de recolha de dados, temos de proceder a uma reflexão 

crítica, de modo a garantirmos que os dados que iremos recolher são suficientes e pertinentes. 

Esta operação obriga a análise sistemática dos dados onde devemos ter em consideração o 

tipo de fontes que iremos precisar, a homogeneidade e a uniformidade dos dados que iremos 

descrever.  

Existe um conjunto de fontes que podem ser classificadas de fontes primárias (documentos 

oficiais, documentos não oficiais e documentos de elaboração pessoal), secundárias (estudos 

descritivos ou comparativos preparados por observadores ou especialistas de modo 

sistemático e com a finalidade de mostrar a realidade educativa de um país, região ou zona, 

total ou parcialmente) e auxiliares (obras literárias, estudos sociológicos, estudos políticos e 

obras artísticas).  

Iremos de seguida abordar, mais em pormenor, algumas das nossas opções a este respeito. 

 

4.1. A pesquisa bibliográfica e a análise documental 

Bardin (2004)  apresenta a definição de J. Chaumier para a análise documental como: 

“uma operação ou um conjunto de operações visando representar o conteúdo de um documento sob uma 

forma diferente da original, a fim de facilitar num estado ulterior, a sua consulta e referenciação” (Bardin, 

2004, p. 45).  

O tratamento das informações na análise documental é idêntico à fase de tratamento das 

mensagens de certas formas de análise de conteúdo. É necessário, no entanto, que se 



 60 

destaquem as diferenças essenciais que existem por detrás da semelhança de certos 

procedimentos, apresentadas por Bardin (2004):  

• a documentação trabalha com documentos; a análise de conteúdo com mensagens 

(comunicação);  

• a análise documental faz-se, principalmente por classificação-indexação; a análise 

categorial temática é, entre outras, uma das técnicas da análise de conteúdo;  

• o objectivo da análise documental é a representação condensada da informação, para 

consulta e arquivo; o da análise de conteúdo, é a manipulação de mensagens (conteúdo 

e expressão desse conteúdo), para evidenciar os indicadores que permitam inferir 

sobre uma outra realidade que não a da mensagem.  

Nesta investigação, duas das técnicas desenvolvidas para recolha de informação foram a 

pesquisa bibliográfica e a análise documental com o objectivo de recolhermos informação 

pertinente. 

A pesquisa bibliográfica, normalmente, permite a quem investiga alargar o seu quadro teórico, 

situar comparativamente a sua problemática, conhecer resultados interessantes, tomar 

consciência do seu ponto de vista, e, clarificar as suas ideias de modo a “assegurar a qualidade 

da problematização” (Quivy e Campenhoudt, 1998, p. 47). 

A pesquisa bibliográfica permite-nos não apenas o aprofundamento e construção do quadro 

teórico, como também, um levantamento do estado da arte da problemática em análise e a 

identificação dos métodos e instrumentos que serviram outras investigações dentro do tema.  

No entanto, neste trabalho a pesquisa bibliográfica foi complementada com outras técnicas de 

investigação como a análise documental que aqui foi usada como um instrumento de análise 

que permitiu recolher uma série de dados e informações assumindo assim o papel de fontes de 

informação. 

Neste estudo recorremos para esta análise documental a fontes primárias (documentos 

oficiais e políticos), bem como a fontes secundárias (estudos internacionais comparativos 

como o PISA, IALS, Education at a Glance, etc.) e fontes auxiliares (como alguns estudos 

sociológicos e políticos sobre as temáticas que estamos a analisar e vários sites de Internet).  

O nosso principal objecto com a análise documental, foi reunir e analisar um conjunto de 

fontes documentais que nos permitissem caracterizar as realidades dos cinco países que 

estamos a investigar, bem como os contextos político, ideológico, social, económico, cultural, 

etc, que influenciam estas realidades educativas. Por isso recorremos a uma variedade de 
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fontes de informação e de documentos, cuja selecção foi fundamentada ao longo dos 

capítulos.  

 

4.2. A análise de conteúdo 

A problematização acima mencionada pode também ser feita a partir dos métodos e técnicas 

de análise e tratamento de dados que caracterizam muitas investigações de teor qualitativo. 

Referimo-nos, neste caso, à análise de conteúdo.  

Hoje em dia, a análise de conteúdo, entendida como um procedimento fundamental da 

investigação qualitativa, exige várias fases que passam pela enumeração, codificação, 

categorização, inferência e envolve processos de triangulação, contrastação, relacionação e 

comparação, entre outros, para estabelecer categorias de análise, tipificação de respostas 

padrão, e tudo aquilo que seja susceptível de favorecer a validade e a objectividade da 

investigação (Bardin, 2004). 

A análise de conteúdo, vista como a análise de informações patentes em textos escritos ou 

documentos, informações resultantes de entrevistas e questionários, por exemplo, tem exigido 

“procedimentos sistemáticos e objectivos de descrição do conteúdo das mensagens” (Bardin, 

2004, p. 34) para que se consiga, atingir uma capacidade de distanciamento crítico na 

interpretação de dados para a validação das conclusões. 

A análise de conteúdo pode ser considerada como uma técnica para a investigação empírica. 

De acordo com Vala (2001) não se trata de um método mas sim de uma técnica de tratamento 

de informação. Esta técnica pode também servir vários níveis de investigação empírica e pode 

integrar-se em qualquer grande tipo de procedimento lógico da investigação empírica 

(métodos). 

A análise de conteúdo em strictu sensu define-se como uma técnica que permite o exame 

metódico, sistemático, objectivos e por vezes, quantitativo, do conteúdo de certos 

documentos8, tendo em vista a interpretação dos seus elementos constitutivos que não são 

totalmente explícitos numa leitura menos pormenorizada (Robert e Bouillaguet, 1997). 

Com recurso a outros termos Bardin define a análise de conteúdo da seguinte forma:  

“um conjunto de técnicas de análise de comunicações visando obter, por procedimentos sistemáticos e 

objectivos  de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a 

inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas 

mensagens” (2004, p. 37) 

                                            
8 Empregamos aqui o termo documento para designar tudo aquilo que pode dar lugar à interpretação. 
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Esta técnica tem como finalidade a produção de um texto onde se analisam um conjunto de 

documentos recolhidos, tentando evidenciar alguns dos aspectos que não estão explícitos no 

corpo textual dos documentos. Ou seja, trata-se de uma classificação de material textual, 

reduzindo-o à informação mais relevante, de acordo com os interesses do investigador. Nesta 

perspectiva, a análise de conteúdo permite inferências sobre a fonte, as condições em que o 

material foi produzido, e muitas das vezes permite caracterizar para quem se destina a 

mensagem. A finalidade da análise de conteúdo é, então, efectuar inferências, como base 

numa lógica explicitada, sobre as mensagens cujas características, foram inventariadas e 

sistematizadas (Vala, 2001).  

Para este autor existem algumas condições para produzir uma análise de conteúdo, 

nomeadamente: 

• os dados reunidos já se encontram dissociados da fonte e das condições gerais em que 

foram produzidos; 

• os dados são colocados num novo contexto construído com base no objectivos e no 

objecto da pesquisa; 

• para proceder inferências a partir dos dados, recorre-se a um sistema de conceitos 

analíticos cuja articulação permite formular as regras da inferência. 

 É esta rede complexa de condições de produção que permite inferências que constitui a 

produção de um novo discurso, através da produção de novos traços de significação.  

A análise de conteúdo pressupõe algumas abordagens que Vala (2001) sintetiza sob a forma 

de questões: 

• análise das ocorrências – com que frequência ocorrem determinados objectos? – 

Este tipo de análise mostra-nos o interesse da fonte por diferentes objectos ou 

conteúdos e a hipótese que se coloca nesta abordagem é que quanto maior for o 

interesse do autor da fonte pelo objecto maior será a frequência de ocorrência dos 

indicadores relativos a esse objecto. 

• análise avaliativa – qual das características ou atributos estão associados aos 

diferentes objectos? – esta tipo de análise visa identificar o tipo de atitudes da 

fonte relativamente a determinados objectos. 

• análise associativa ou estrutural - qual a associação ou dissociação entre os 

objectos? Esta orientação visa permitir inferências sobre a organização do sistema 

de pensamento da fonte implicado no discurso que se pretende estudar.  
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Qualquer que seja a orientação dada à análise de conteúdo, ela tem de ser baseada em algumas 

operações. Apresentamos aqui as fases de trabalho da análise de conteúdo tendo como base a 

proposta de Bardin (2004) mas complementando também com as contribuições de Vala (2001) 

e Robert & Bouillaguet (1997): 

1. A pré-análise 

2. A exploração do material 

3. O tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação 

Assumindo esta tipologia de fases como a base do nosso próprio trabalho empírico, iremos 

abordar com mais detalhe em que consiste cada uma das fases da técnica de análise de 

conteúdo. 

Começando pela primeira fase, a pré-análise é a chamada fase de organização onde se 

escolhem os documentos, se formulam as hipóteses e se definem os objectivos e os 

indicadores que irão fundamentar a interpretação final. 

Nesta fase de pré-análise embora se tenha por objectivo a organização do trabalho a realizar, 

ela própria não é constituída por actividades estruturadas. Nesta fase Bardin (2004)  identifica 

algumas actividades fundamentais para a organização do trabalho: 

• a leitura flutuante - é um dos primeiros níveis da fase experimental da investigação, e 

trata-se de uma etapa intuitiva preliminar onde o investigador inicia agora uma 

“análise flutuante” dos documentos; 

• A escolha dos documentos - Em relação ao corpus este é o resultado da escolha de 

documentos com base em critérios que devem ser explicitados e que tanto podem ser 

critérios qualitativos como quantitativos. Os critérios de ordem qualitativa dizem 

respeito quer a questões metodológicas, nomeadamente questões que se prendem com 

a heterogeneidade e a diversidade das fontes documentais, quer  a questões de 

pertinência teórica, ou seja, em relação ao grau de adequação entre as informações 

contidas nos documentos seleccionados e os interesses da investigação (Vala, 2001). 

No entanto, existem alguns cuidados a ter na fase de recolha dos documentos. Primeiramente, 

temos a questão da localização dos documentos que pode ser de várias ordens, consoante a 

natureza dos documentos que se pretende analisar. Assim, é importante conhecer o tipo de 

registo e de informações que existe numa determinada organização ou instituição de modo a 

que possamos saber exactamente com que informações estamos a lidar, se estão ou não 

disponíveis, se existem ou foram destruídas, etc. 
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No que diz respeito à natureza dos documentos como vimos anteriormente, estes podem ser 

classificados em fontes primárias ou em fontes secundárias, ou auxiliares.  

A questão da natureza dos dados documentais prende-se ainda com duas variantes que são: a 

recolha de documentos baseados em dados estatísticos e a recolha de documentos de outras 

formas, nomeadamente em forma de texto. 

Nesta fase de recolha dos documentos que constituirão o corpus, temos ainda uma outra 

questão importante que é a selecção dos documentos, muitas vezes condicionada pelo factor 

tempo. Cabe ao investigador delinear uma estratégia de selecção que deverá ser adequada à 

finalidade do seu trabalho e devidamente justificada. 

Finalmente temos de nos certificar da credibilidade e do valor dos documentos e da 

informação recolhida bem como a sua adequação aos objectivos da investigação. Nesta fase 

da recolha dos documentos deveremos proceder a uma análise crítica externa e a uma análise 

crítica interna dos documentos, tal como referem Cohen e Manion (1994). A crítica externa 

procura saber se um documento é genuíno, se é autêntico. A crítica interna procura avaliar a 

credibilidade do autor do documento. 

Depois da recolha documental estes deverão ser organizados e manipulados por forma a 

poderem oferecer informação que responda às questões para as quais se procura responder na 

investigação. Inicia-se, então, a fase de exploração de material.  

A definição das categorias é talvez uma das fases mais difíceis na análise de conteúdo. Trata-

se de uma classificação que tem como finalidade aplicar aos documentos um tratamento que 

permita aceder a uma significação que não seja imediatamente visível e que responda também 

às questões da problemática. Cada categoria é normalmente composta por um elemento-chave 

que indica a significação central do conceito que se quer apreender e de outros indicadores 

que descrevem o campo semântico do conceito (Vala, 2001). A operação central é a 

construção de uma grelha de categorias onde se registam todos os elementos do corpus que 

sejam pertinentes a fim de os classificar por temas ou categorias temáticas.  

Este exercício de construção de categorias pode ser feito a priori ou a posteriori, ou até 

combinando estes dois processos.  Ou seja, muitas das vezes as categorias são criadas a partir 

do quadro teórico, quando se define a problemática que se pretende estudar e quando se 

formulam as hipóteses que orientam o estudo. Muitas das vezes estas fases do processo de 

investigação permitem a construção de um sistema de categorias, tornando-se categorias a 

priori. Outras vezes as categorias surgem depois de um trabalho exploratório do corpus 

documental o que permite a construção de categorias a partir da análise dos documentos, são 
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as categorias a posteriori. Mas muitas vezes interessa ao investigador combinar estes dois 

processos. Foi exactamente esta a situação que ocorreu no nosso trabalho. Primeiramente, 

optámos por definir algumas categorias de análise para os documentos que procurassem 

responder às questões que orientam todo o nosso trabalho e que decorrem também das 

principais discussões teóricas que caracterizam estas temáticas. Posteriormente, depois de 

analisados os documentos sentimos necessidade de construir novas categorias que 

“arrumassem” algumas das mensagens importantes dos textos que analisámos. 

Em todo este trabalho tentámos que as categorias respondessem a quatro qualidades 

fundamentais (Robert e Bouillaguet, 1997): 

• pertinência – capacidade de equilibrar o reflexo escrupuloso do corpus e a expressão 

da problemática; 

• exaustividade – garantir que todas as unidades de registos possam ser colocadas numa 

das categorias 

• exclusividade - uma unidade de registo só pode ser colocada numa categoria 

• objectividade – outros olhares para os documentos devem registar as unidades do 

corpus nas mesmas categorias.  

Após a categorização segue-se o processo de codificação, que não é mais do que o processo 

físico mediante o qual se realiza a categorização, ou seja, é uma operação onde se coloca em 

cada unidade estabelecida um determinado código próprio da categoria em que o investigador 

a considera incluída. Os códigos que representam as categorias podem ser números com os 

quais se marcam as unidades de dados ou abreviaturas de palavras, ou mesmo das categorias. 

Ambas estas fases estão relacionadas com a decisão sobre a associação de cada unidade a uma 

determinada categorias.  

Em relação à definição das unidade de análise, a análise de conteúdo pressupõe a definição de 

três tipos de unidades: as unidades de registo, as unidades de contexto e as unidades de 

enumeração. Vejamos o significado que Vala (2001) atribui a cada uma destas unidades: 

• Unidade de registo -  segmento determinado de conteúdo que se caracteriza 

colocando-o numa determinada categoria. Os objectivos e a problemática do estudo 

devem determinar a natureza das unidades a utilizar, e normalmente existem dois tipos 

de unidades, as formais e as semânticas. As unidades formais podem ser as palavras, 

as frases, uma personagem, um item, etc. As unidades semânticas são normalmente 

caracterizadas por temas ou unidades de informação.  
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• Unidade de contexto – é o segmento mais largo de conteúdo que o analista examina 

quando caracteriza uma unidade de registo. A dimensão da unidade de contexto 

depende do tipo de unidade de registo que se escolheu e é um suporte importante da 

validade e fidelidade do trabalho. Quanto mais extensas são as unidades de registo e 

de contexto mais dificuldades se levantam à sua validade interna.  

• Unidade de enumeração – é a unidade em função da qual se procede à quantificação. 

Podemos classificá-las em unidades geométricas ou aritméticas. 

Em relação à quantificação, não é necessário que um trabalho de análise de conteúdo tenha 

que ter esta fase. Segundo Vala (2001), existem três direcções possíveis a tomar nesta fase, a 

análise de ocorrências (que visa determinar o interesse da fonte por diferentes objectos ou 

conteúdos), a análise avaliativa (que se refere ao estudo das atitudes das fontes relativamente 

a determinados objectos) e a análise estrutural (que pretende revelar a atenção que o sujeito do 

discurso confere aos diferentes conteúdos e põe em evidência a valência de que são objecto 

esses mesmos conteúdos). 

Finalmente, temos a interpretação dos resultados, onde avaliamos a profundidade do 

dispositivos ao mesmo tempo que avaliamos as hipóteses colocadas no início deste trabalho. 

Consiste em apreender os elementos categorizados para os ler de forma original e objectiva. 

Interpretar é inferir, ou seja, fazer uma operação lógica através da qual se tiram uma ou mais 

preposições (Vala, 2001).  

No entanto, nem todos os autores têm uma mesma posição em relação à inferência como uma 

das possibilidades da análise de conteúdo. 

Para Berelson (1952) a análise de conteúdo é uma técnica de investigação para a descrição 

objectiva, sistemática e quantitativa do conteúdo manifesto na comunicação. Nesse sentido, 

para este autor, há que estabelecer regras concretas para a utilização desta técnica. Uma 

dessas regras é a “objectividade” refere-se ao emprego de procedimentos que podem ser 

utilizados por outros investigadores de modo a que os resultados obtidos sejam susceptíveis 

de verificação. A “sistematização”, diz respeito à construção de pautas ordenadas que 

abarquem o total do conteúdo observado. De acordo com Krippendorf (2004) estes dois 

elementos confluem no requisito de uma “reprodutividade” de todo o instrumento de 

investigação científica, o que é o mesmo que dizer que as regras que são definidas são 

aplicáveis a todas as unidades de análise. 

Os outros dois elementos da definição de Berelson (1952), “quantificável” e “manifesto” têm 

vindo a ser muito discutidos e questionados, por serem demasiado restritivos. Embora a 
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“quantificação” tenha sido bastante importante para a evolução da análise de conteúdo 

enquanto técnica de investigação, hoje, a maior parte dos investigadores sociais, reconhecem 

que a interpretação e a inferência são mais valias importantes.  

Como exemplo temos Krippendorff (1990) que define a análise de conteúdo como: 

“Uma técnica de investigação destinada a formular, a partir de certos dados, inferências reprodutivas e 

válidas que podem aplicar-se ao seu contexto” (1990, p. 28). 

Bardin (2004) parece-nos apresentar uma definição de análise de conteúdo que pode englobar 

de forma mais ampla as principais características desta técnica. 

“a análise de conteúdo aparece como um conjunto de técnicas de análise das comunicações, que utiliza 

procedimentos sistemáticos e objectivos de descrição do conteúdo das mensagens” (2004, p. 33).  

Para além disso, a autora propõe que esta técnica pode ainda proporcionar “saberes deduzidos 

dos conteúdos” (Bardin, 2004, p. 33). 

Neste sentido, a autora aponta como finalidade da análise de conteúdo a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção (ou de recepção), que recorre a indicadores 

quantitativos, ou não.  

Neste estudo, vamos entender a análise de conteúdo no seu sentido mais amplo, como uma 

técnica de interpretação de textos que têm como denominador comum o facto de conterem um 

conteúdo que, interpretado adequadamente, nos abre portas para novos conhecimentos e 

questões de diversos aspectos e fenómenos da vida social.  

Todo o conteúdo de um texto, documento, ou imagem é passível de ser interpretado de uma 

forma directa e manifesta, ou de uma forma indirecta que procura o seu sentido implícito.  

 

5. Desenho do trabalho empírico 

Partindo do pressuposto que a análise da política, especialmente no contexto educativo, 

implica o reconhecimento dos vários níveis onde se desenvolve e reinterpreta a política, o 

envolvimento de uma multiplicidade de instituições e a importância dos contextos sócio, 

culturais e políticos, tentamos desenvolver um modelo de análise da política de ALV que 

abarque vários níveis e contextos da política.  

Taylor e tal. (1997), propõem um quadro de referência para a análise da política que foca três 

aspectos da política: o contexto, o texto e as consequências. 
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Segundo os autores, o contexto refere-se aos antecedentes e às pressões que levaram ao 

desenvolvimento de certa política. Isto requer uma análise de factores, políticos, sociais, 

económicos e culturais que levaram à criação de determinada agenda política.  

A análise do texto, para os autores refere-se ao conteúdo da própria política. Ou seja procura 

identificar em que termos a política está enquadrada, com que finalidades, baseada em que 

valores, se estes são explícitos ou não, que tipo de acções são promovidas e por quem. 

Finalmente os autores referem que se os textos políticos são susceptíveis de diferentes 

interpretações por quem os põe em prática, existe uma forte probabilidade de uma mesma 

política ter diferentes resultados . 

Esta proposta de modelo para a análise da política serve de base para o trabalho empírico 

desenvolvido nesta investigação, no sentido em que se trabalham textos políticos, procurando 

caracterizar o contexto em que se enquadram e explorar as diversas interpretações a que 

conduzem.  

Para complementar esta análise, baseámo-nos, também, na proposta de Bell e Stevenson 

(2006) cujo modelo de análise é apresentado em quatro níveis: o ambiente sócio-económico, a 

direcção estratégica, os princípios organizacionais e as práticas e procedimentos operacionais. 

Estes quatro níveis estão organizados em dois momentos do processo político. Os dois 

primeiros dizem respeito ao nível da formulação da política e os dois últimos à 

implementação, embora estando todos relacionados.  

Relacionando este modelo de análise com o anterior da autoria de Taylor et al (1997), 

podemos verificar que uma análise dos principais factores socioeconómicos que originaram 

determinada política podem facilitar um entendimento do contexto. A direcção estratégica  e 

os princípios organizacionais fornecem uma visão mais aprofundada do texto político, das 

suas finalidades e objectivos, enquanto que a análise das práticas operacionais e dos 

procedimentos se foca nas consequências de determinada política, a sua interpretação e 

implementação.  

Com este modelo de análise julgamos ser possível ilustrar a natureza complexa do processo 

político e dos seus múltiplos processos.  

Para cumprirmos o nosso objectivo, a análise comparativa das estratégias políticas de 

implementação da ALV nos cinco países, este estudo é desenvolvido  em várias fases, de 

modo a conseguirmos abarcar diversos níveis de análise e procurar relações entre as várias 

dimensões acima referidas, e os diferentes níveis da política. 
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No quadro seguinte apresentamos o plano geral da investigação que foi delineado para servir 

de referencial ao longo de todo o trabalho de investigação, com vista a atingir os objectivos 

propostos e responder às questões orientadoras. 

Quadro 1. Plano Geral da investigação 

CATEGORIAS DIMENSÕES DE ANÁLISE FONTES DE 
INVESTIGAÇÃO 

MÉTODOS DE 
RECOLHA E 

ANÁLISE 

AMBIENTE 
HISTÓRICO, 
ECONÓMICO, 
POLÍTICO E 
CULTURAL QUE 
ENQUADRA A 
POLÍTICA DE ALV 

Descrevemos alguns dos principais 
factores que caracterizam os países como 
o perfil demográfico, indicadores 
económicos, indicadores sociais, uma 
descrição dos sistemas de educação e 
formação, e outros elementos 
considerados importantes para a 
contextualização de cada país.  

Pesquisa bibliográfica, 
consulta de sites internet, 
análise documentos da 
Eurydice, da OCDE, e da 
UNESCO. 

Análise documental e 
bibliográfica, análise 
estatística. 

ASPECTOS QUE 
ENQUADRAM A 
POLÍTICA DE ALV 
NO PANORAMA 
GERAL DA 
EDUCAÇÃO EM 
CADA PAÍS  

Breve incursão sobre os processos de 
consolidação dos sistemas educativos, 
análise da organização e administração 
actual, análise de indicadores 
internacionais de avaliação da educação. 

Pesquisa bibliográfica, sites 
internet, Eurydice, OCDE, 
UNESCO. 

Análise documental e 
bibliográfica, análise 
estatística. 

ASPECTOS 
IDEOLÓGICOS DA 
POLÍTICA DE ALV 

Caracterização dos aspectos teleológicos 
que enquadram a política de ALV. 
Fundamentos  e pressupostos que 
subjazem à definição de política de ALV. 
Identificação das necessidades e 
obstáculos que as políticas visam 
colmatar; Identificação dos principais 
argumentos que legitimam as políticas e 
os principais valores que as moldam. 

Enquadramento legal das 
políticas de ALV, 
documentos de referência das 
políticas, Livros Brancos, etc.  

Análise documental e 
análise de conteúdo.  

ASPECTOS 
PROGRAMATICOS 
DA POLÍTICA DE 
ALV 

Identificação das principais acções 
promovidas para a estratégias de ALV; 

Identificação das características 
operacionais dos processos de educação 
e de formação apresentados. 

 

Enquadramento legal das 
políticas de ALV, 
documentos de referência das 
políticas, Livros Brancos, etc. 

Análise documental e 
análise de conteúdo. 

MODALIDADES E 
NÍVEIS DE 
APRENDIZAGEM 
IMPICADOS NOS 
PROCESSOS DE 
ALV 

Identificação das modalidades de 
aprendizagem (formais, não-formais e 
informais)  e dos ciclos de ensino 
implicados nos processos de ALV. 

Enquadramento legal das 
políticas de ALV, 
documentos de referência das 
políticas, Livros Brancos, etc. 

Análise documental e 
análise de conteúdo. 

ACTORES 
IMPLICADOS NA 
PROMOÇÃO DE 
UMA CULTURA 
DE ALV 

Identificação dos actores implicados nos 
processos de ALV; 

Caracterização do tipo de implicação que 
os diferentes actores têm nos processos. 

 

Enquadramento legal das 
políticas de ALV, 
documentos de referência das 
políticas, Livros Brancos, etc. 

Análise documental e 
análise de conteúdo. 

 

De seguida iremos explicitar com maior detalhe o trabalho empírico que suporta esta 

investigação. 
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Caracterização do ambiente histórico e sócio-económico 

Numa primeira fase desenvolvemos um trabalho mais descritivo onde procuramos explorar as 

seguintes dimensões para cada país estudado com o objectivo de o contextualizar: 

• A perspectiva histórica – onde pretendemos analisar, ainda que sumariamente, os 

principais acontecimentos que marcaram o desenvolvimento do país em análise 

através da recolha de informações bibliográficas; 

• O contexto nacional – onde descrevemos alguns dos principais factores que 

caracterizam os países como o perfil demográfico, indicadores económicos, 

indicadores sociais, uma descrição dos sistemas de educação e formação, e outros 

elementos considerados importantes para a contextualização de cada país. Estas 

informações serão recolhidas a partir de pesquisa bibliográfica, análise de dados e 

relatórios identificados na Internet.  

• O contexto educativo – onde pretendemos analisar alguns dados estatísticos e 

indicadores que nos permitam caracterizar a performance dos sistemas educativos 

nacionais;  

• O ambiente político da ALV – nesta fase pretendemos identificar as agendas e 

principais iniciativas dos governos dos países analisados que moldam as abordagens 

actuais à ALV. Descrevem-se as principais características dos documentos políticos e 

estratégias políticas de ALV. 

A primeira fase de carácter mais descritivo teve como principais fontes para recolha de 

informação: literatura existente, dados estatísticos e análise de relatórios produzidos no 

âmbito de organizações intergovernamentais.  

Ainda nesta primeira fase desenvolvemos também uma descrição das principais 

características dos sistemas educativos de cada país, com recurso a fontes documentais de 

organismos internacionais como a OCDE, UNESCO e também organismos europeus como a 

Eurydice. Foram também analisados alguns dados estatísticos, literatura de apoio e relatórios 

nacionais desenvolvidos no âmbito dos trabalhos da UE.  

Ao longo deste trabalho foi-nos possível identificar alguns dos documentos-chave que 

enquadram as políticas de educação e de formação de cada país e que serviram para a fase 

seguinte. 
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Consideramos esta fase do trabalho empírico fundamental, para contextualizarmos o país em 

análise, pois na nossa perspectiva a política resulta de um conjunto de factores de ordem 

história, política, social e cultural, que só contextualizados poderão ser compreendidos. 

 

Identificação da direcção estratégica, os princípios organizacionais e as práticas e 

procedimentos operacionais a partir da análise de documentos políticos  

Esta tarefa realizou-se a dois níveis. Primeiro ao nível da UE e depois ao nível de cada 

Estado-membro que analisamos. 

Para a UE esta tarefa teve por base a análise de conteúdo de um conjunto de documentos 

considerados documentos de referência para as políticas de educação e formação na Europa. 

Para os Estados-membros foram seleccionados documentos políticos a partir do relatório de 

progresso que de dois em dois anos enviam para a UE dando conta dos progressos alcançados, 

tendo em conta os objectivos comuns definidos. De seguida, fundamentamos a escolha de 

documentos para análise para estes dois níveis de desenvolvimento da política. 

Selecção e fundamentação dos documentos da UE: 

 O  portal da Comissão Europeia9 que nos apresenta um índice temático em relação às 

políticas da UE para diversas áreas de acção política.   

Ao seleccionarmos a área da educação e da formação encontramos uma série de informação 

organizada em: notícias, programas e acções, áreas políticas e documentação.  

Seleccionámos as áreas políticas para podermos aceder ao Programa  Educação e Formação 

2010, considerado o quadro de referência estratégico para as políticas de educação e formação 

dos Estados-membros. 

Este sítio da Internet tem bastante informação relacionada com o enquadramento geral deste 

programa, documentos de apoio, e documentos relacionados com áreas de acção específicas 

dentro deste programa. No entanto, para não nos dispersarmos neste vasto campo informativo, 

optámos por seguir um compendium que reúne documentação sobre as principais iniciativas 

desenvolvidas pela UE para a educação e formação, desde o ano de 200010. 

Este marco temporal pareceu-nos importante pois, de facto, foi a partir de 2000, e mais 

particularmente da Cimeira de Lisboa que originou a Estratégia de Lisboa, que a política de 

educação e formação assumiu um papel verdadeiramente estratégico e prioritário. De acordo 

com Antunes (2005), foi a partir desta data que começam a surgir uma série de iniciativas que:  
                                            
9 Para mais informação consultar http://europa.eu/pol/educ/index_pt.htm. 
10 http://ec.europa.eu/education/policies/2010/comp_en.html 
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“fazem transparecer a consolidação de um bloco regional que ultrapassa a esfera económico-política, a 

necessidade de alargar a actuação política à escala europeia e não apenas comunitária, e a necessidade de 

construir uma identidade comum que integre mas uniformize os sistemas educativos dos Estados-

membros” (Antunes, 2005, p. 128).  

Embora anteriormente a UE tenha desenvolvido várias iniciativas importantes, nomeadamente 

em relação à ALV, a partir de 2000 foram lançadas iniciativas e programas de acção que 

deram à educação e à formação um papel de destaque na estratégia de desenvolvimento 

comunitária. 

Foi este o critério que nos fez optar por marcar o ano de 2000 como o ponto de partida para a 

caracterização da política da UE para a educação e para a formação.  

Baseados neste compendium que reúne as principais actividades desenvolvidas desde o ano de 

2000 para a educação e a formação, interessávamos compreender alguns aspectos ideológicos 

e conceptuais que enquadram a política educativa europeia.  

Nesse sentido, da lista de documentos que nos é apresentada neste compendium, 

seleccionámos aqueles que dizem respeito ao quadro de referência político para o programa 

de Educação e Formação 2010 e para o Programa ALV (Ver anexos).  

Este compendium ainda refere mais documentos, mas são documentos que dizem respeito a 

áreas específicas dos programas Educação e Formação 2010 e ALV (como a reforma no 

Ensino Superior, a cooperação entre a educação e a formação profissional, mobilidade, 

Educação de Adultos, entre outros). Como o nosso objectivo principal é identificar as 

orientações gerais, não considerámos os documentos mais específicos referentes a essas áreas.  

No total, foram seleccionados 22 documentos que foram organizado cronologicamente, que 

dizem respeito ao Programa de Educação e Formação 2010 e ao Programa de ALV. 

No fim da análise de conteúdo destes documentos e depois de interpretarmos os dados que 

nos forneceram, chegámos à conclusão de que muitos dos documentos por nós analisados, 

fazem parte de um processo que se torna pouco claro e complexo, no sentido em que muitas 

das vezes não se percebe a continuidade do trabalho que existe entre os documentos e, mais 

ainda, muitos dos documentos repetem informação de outros documentos, o que nos leva a 

supor que muitos dos textos que analisámos são apenas trabalhos preparatórios. 

Portanto, consideramos que este compendium, embora reúna as principais iniciativas 

desenvolvidas deste o ano de 2000, identifica uma série de documentos que fazem parte de 

um processo de consolidação de iniciativas, mas cujos documentos principais a que deram 

origem, ficam “perdidos” neste complexo processo de produção documental. 
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É claro, que podemos argumentar que um dos principais objectivos da UE é a democratização 

do processo político e de decisão, no sentido em que os cidadãos possam ter acesso e 

acompanhar todo o processo de desenvolvimento da política da UE. 

No entanto, a falta de clareza e a excessiva complexidade do processo politico, pode ter um 

efeito contrário, no sentido em que, pode desinteressar os cidadãos de acompanharem um 

processo pouco claro e até confuso. 

Consideramos, no entanto, ter conseguido identificar e compreender as concepções de ALV, 

implícitas e explícitas nos documentos da UE em análise, como era nosso objectivo. 

As categorias definidas para a análise de conteúdos dos documentos foram as seguintes: 

 

Quadro 2. Categorias para análise de conteúdo dos documentos políticos sobre ALV 

Conjuntos Categoriais Objectivos 

1. Finalidades 

2. Pressupostos 

I. Ideológico 

3.Preocupações/ 

problemas: 

- Caracterizar os aspectos teleológicos que enquadram a 
política educativa europeia. 

- Identificar os fundamentos/pressupostos que subjazem à 
definição de política educativa europeia. 

- Compreender as necessidades a que se pretende dar 
resposta. 

 

1. Objectivos II. Aspectos 
operacionais, que 
visam aplicação 
concreta  

2. Modalidades educacionais 

- Identificar as orientações da UE para a implementação 
das estratégias de ALV; 

- Identificar as características operacionais dos processos 
de educação e de formação apresentados. 

 

1. Sujeitos que aprendem 

2. Sujeitos que orientam a 

aprendizagem 

III. Actores 

3. Actores colectivos 

- Identificar os actores que intervêm nos processos de 
educação e formação; 

- Caracterizar o tipo de implicação que os diferentes 
autores têm nos processos. 

 

 

 

Selecção e fundamentação dos documentos dos Estados-membros: 

Num primeiro momento esta nossa análise foi baseada nos relatórios que foram elaborados 

por cada Estado-membro no seguimento dado à resolução do Conselho de 2002 sobre ALV11, 

onde se convidavam os Estados-membros a desenvolver e implementar estratégias 

                                            
11 Resolução do Conselho de 27 de Junho de 2002, no. 2002 16371, JO C163, p. 1.  
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compreensivas e coerentes que reflectissem os princípios e as bases identificadas na 

Comunicação da Comissão “Tornar o Espaço Europeu de ALV uma realidade”12.  

Para seguir estes objectivos e prioridades, o Conselho convidou os Estados-membros a levar a 

cabo uma série de políticas e acções, e pediu-se à Comissão Europeia que juntamente com os 

Estados-membros preparassem um relatório de progresso de seguimento à Resolução do 

Conselho e à Comunicação da Comissão antes do Conselho Europeu da Primavera de 2004. 

Os países candidatos também deveriam participar neste relatório. 

Em complemento à análise destes relatórios, também analisamos os relatórios de progresso da 

implementação do Programa “Educação e Formação 2010” de cada país, especialmente na 

parte referente à implementação de estratégias de ALV. Para além dos relatórios de progresso 

realizados por cada país, foram também analisados os relatórios intercalares conjuntos do 

Conselho e da Comissão Europeia sobre a aplicação do referido programa. 

Nesta fase a nossa principal preocupação foi a identificação de documentos políticos que nos 

fornecessem dados sobre as estratégias de implementação de ALV.  

Esta primeira análise pareceu-nos importante por considerarmos que sendo estes relatórios 

redigidos por órgão oficiais de cada país, são uma fiel representação daquilo que os próprios 

países entendem por ALV e daquilo que valorizam, enquanto ALV. Por outro lado, a leitura 

destes relatórios permitiu-nos a identificação dos principais documentos e iniciativas levadas 

a cabo por cada país.  

Para além dos documentos políticos referidos nestes relatórios, também realizamos uma 

consulta aos sites oficiais dos governos de cada país, nomeadamente aos sites dos órgãos 

responsáveis pela implementação das políticas de ALV, que nos permitiu identificar outros 

documentos considerados de referência para a ALV.  

A partir da identificação dos documentos políticos chave relacionados com a ALV em cada 

país, e utilizando a técnica da análise de conteúdo, construímos um conjunto de categorias que 

nos pudessem clarificar a direcção estratégica que cada país atribuía nas políticas de ALV.  

Seguimos o conjunto de categorias que nos serviram para a análise dos documentos da UE 

porque nos interessava desenvolver uma análise comparativa entre a direcção estratégica 

presente nos documentos da UE e as estratégias desenvolvidas pelos próprios países.  

Os dados empíricos foram recolhidos através de uma combinação de duas estratégias de 

análise de conteúdo. Por um lado uma análise de conteúdo qualitativa que, posteriormente 

suscitou a necessidade de uma análise de conteúdo quantitativa.  
                                            
12 COM(2002), 678 final (Novembro 2001). 
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Para aprofundarmos esta análise referente ao nível da formulação da política, em nosso 

entender, não podemos deixar de explorar algumas das características do modelo de regulação 

em que assenta a política de educação de cada país. Para isso interessa-nos conhecer o 

processo político de cada país, entendido como arena de discussão e negociação de interesses, 

identificando os diferentes actores envolvidos no processo político de implementação da ALV, 

a sua influência e os seus impactos no conteúdo das próprias políticas.  

Partindo do pressuposto de que na UE coexistem diferentes modelos de governação, com 

diferentes graus de centralização da política educativa, neste estudo colocámos, inicialmente, 

a hipótese de existir alguma relação entre as estratégias políticas de ALV definidas por cada 

país e o grau de centralidade da política de educação. 

A partir do estudo de Wielemans and Herpelinck (2000) onde se analisa o papel dos 

Conselhos de Educação na política educativa de 15 Estados-membros, percebemos que dentro 

da UE existem diferentes modelos de governação política, mediante o seu grau de 

centralização política e que esse modelo de governação tem uma forte influência no processo 

de definição das políticas de educação de cada estado-membro.  

No entanto, num trabalho anterior (Gomes e Neves, 2008) levantámos a hipótese de que a 

política definida pela UE para a educação e a formação evidencia uma tendência para 

promoção de redes e parcerias no sentido da construção de uma sociedade em rede, a qual tem 

consequências na configuração actual dos Estados. 

Ora, no presente trabalho aprofundamos esta questão para além das consequências ao nível da 

formulação das políticas e do processo que as conduz. Interessa-nos também aprofundar a 

questão do grau de participação de vários actores na definição das agendas políticas, e o 

conteúdo dessas agendas, nomeadamente para a ALV. 

Esta questão tem toda a relevância se, tal como Barroso (2006) entendermos que não é 

possível reduzir o debate sobre os modelos de governação da educação apenas à visão da 

administração centralizada, planificada e hierarquizada, ou ao mercado descentralizado e 

concorrencial, pois existem novos contextos de acção colectiva no interior da sociedade que 

influenciam os modos de governação das políticas educativas. 

Fazendo uso da proposta de Lima (2007) em relação ao diferentes modelos de 

governação/regulação da educação, enquanto modelos burocráticos, mercantis ou em rede, 

tentamos, antes de mais, identificar as características dos modelos de governação dos cinco 

estados-membros em análise, para tentar encontrar depois relações entre o tipo de concepção 

e operacionalização da ALV, e os modelos de governação vigentes. 
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Para este trabalho apoiámo-nos, também nos relatórios da Eurydice sobre os processos de 

decisão em educação de cada país, e que encontramos no site desta organização. 

 

Análise comparativa das estratégias políticas de ALV 

A análise comparativa das estratégias de ALV nos documentos políticos e dos aspectos 

estruturais que dizem respeito à ALV nestes cinco Estados-membros é baseada num conjunto 

de documentos identificados a partir de fontes e que nos fornecessem informação sobre as 

estratégias de ALV dos países. 

Nesta fase dedicamos o nosso trabalho à comparação das estratégias políticas de ALV dos 

cinco países a partir dos dados recolhidos da análise de conteúdo dos documentos políticos.  

Nesse sentido, iremos proceder à justaposição dos dados recolhidos para cada categoria de 

análise para que possamos tecer algumas comparações e examinar algumas semelhanças e 

diferenças resultantes da justaposição. Depois da justaposição, segue-se a comparação, onde 

se examinam as diferenças e as semelhanças. Nesta fase, para além da união entre os 

elementos a comparar acrescenta-se um outro elemento que é o critério que, segundo o qual, 

fazemos a comparação. Segundo Velloso e Pedro (1991), a qualidade de um bom trabalho de 

comparação depende da consistência e da qualidade deste critério. O critério de comparação é 

a estrutura teórica que permite a quem compara emitir juízos de valor acerca das similaridades 

e das diferenças dos factos ou fenómenos comparados. 

Finalmente temos a interpretação, onde procuramos estabelecer relações entre os elementos 

que recolhemos sobre as estratégias de ALV e os factores sociais, culturais, históricos e 

económicos de cada país. Com isto pretendemos tecer elações e conclusões, produzindo um 

novo conhecimento 

Através deste plano de trabalho, desenvolvemos uma análise comparativa em relação à 

implementação de estratégias políticas de ALV nos cinco  países e as orientações gerais da 

UE.  

Tentámos, também, perceber se as dinâmicas de ALV desenvolvidas em cada país espelham 

mais a influência das orientações da UE, ou se evidenciam mais influências nacionais, ou de 

outra ordem.  

Propomos assim, desenvolver uma análise documental comparativa de abordagens à ALV. 

Consideramos que, através da análise de documentos políticos nacionais, podemos tecer 

algumas considerações críticas à conceptualização e operacionalização da ALV em cinco 

países da UE.  
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Embora este trabalho tenha sido apresentado como uma sequência de fases, ele teve mais um 

carácter dialógico no sentido em que não foi um processo cumulativo, mas sim um processo 

caracterizado por uma interpenetração entre as várias fases que anteriormente apresentámos, 

num sentido mais transversal. 

 

6. Selecção e fundamentação de cinco Estados-membros para análise 

Realçando que uma das principais riquezas do projecto de uma Europa unida é a diversidade 

de culturas, línguas e costumes, um dos nossos principais objectivos na selecção de países 

membros da UE para o estudo, é esta diversidade de contextos que os caracteriza.  

Para tentarmos abarcar esta diversidade, e assumindo que não temos condições humanas e 

logísticas para analisar os 27 Estados-membros da UE, partimos do modelo proposto por 

Aiginger e Guger (2006) que, a partir da classificação de Esping-Andersen (1990) distinguem 

cinco modelos sociais na Europa: o escandinavo, o continental, o anglo-saxónico, o 

mediterrânico, e ainda um outro modelo que incorporasse os países, na altura candidatos à 

adesão na UE, para além da República Checa e da Hungria, o chamado modelo “catching-up”. 

Estes autores sugerem que há três dimensões chave que caracterizam os modelos 

socioeconómicos europeus e que desenvolvem de diferentes formas nos vários países: 

responsabilidade, redistribuição e regulação . 

A responsabilidade é entendida enquanto actividades assumidas pelos Estados para assegurar 

o bem-estar dos seus cidadãos, como a saúde, a educação, a segurança social, etc. Em alguns 

países, os autores defendem que esta responsabilidade tem vindo a ser exigida cada vez mais 

aos próprios indivíduos. A segunda dimensão chave é a regulação e aqui os autores referem-

se à forma como as relações de trabalho são institucionalizadas e à forma como o mercado de 

trabalho é regulado, bem como outros sistemas administrativos que controlam as relações 

sociais. Finalmente, temos a redistribuição, que para Aiginger e Guger (2007) refere-se à 

forma como o apoio financeiro é fornecido aos que mais necessitam dele e à extensão dos 

apoios sociais acessíveis a todos os cidadãos.  

Tendo em conta estas dimensões, estes autores concluem que na UE coexistem diferentes 

modelos socioeconómicos que se traduzem em diferentes estratégias políticas consoante os 

objectivos e finalidades que caracterizam cada um desses modelos. 

Baseados nestas três dimensões, os autores sugerem uma tipologia que propõe os seguintes 

regimes de políticas públicas vigentes na Europa: 
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• O modelo escandinavo – que coloca grande ênfase na redistribuição, com benefícios 

sociais financiados por elevados impostos. As parcerias sociais são consideradas 

fundamentais, envolvendo diversos actores e sectores da sociedade na sustentabilidade 

da sociedade do conhecimento. Este modelo é também caracterizado por políticas de 

mercado de emprego muito activas e elevadas taxas de emprego (Dinamarca, 

Finlândia, Holanda, Suécia e Noruega); 

• O modelo continental – este modelo coloca grande peso no emprego como base da 

transferência social, mas coloca menos ênfase na inclusão daqueles que estão fora do 

mercado de trabalho ou do sistema educativo, com poucas preocupações na 

redistribuição. As relações industriais e a negociação de salários são centralizados e os 

sistemas de educação e de formação são relativamente estáticos e hierárquicos 

(Alemanha, França, Itália, Bélgica, Áustria); 

• O modelo Anglo-Saxónico  -  este modelo é económica e socialmente liberal, e coloca 

grande importância na responsabilização dos indivíduos pelo seu próprio processo 

educativo e de aprendizagem, bem como no seu bem-estar social. O mercado de 

trabalho é praticamente desregulado, e existe uma liberdade de movimentação dentro 

do sistema de educação (Reino Unido e Irlanda); 

• O modelo Mediterrâneo – é um modelo onde a mobilidade social é reduzida e onde as 

famílias assumem grande parte das responsabilidades pela providência e cuidados dos 

seus membros (Grécia, Portugal e Espanha); 

• O modelo “catching-up”13 -  é um modelo caracterizado por mercados de trabalho 

desregulados e baixas taxas de impostos sobre as pessoas individuais e colectivas, 

como é o caso dos Estados recém integrados na UE. Estes são relativamente mais 

pobres, quando comparados com outros Estados-membros integrados há mais tempo. 

As heranças dos modelos socialistas de bem-estar social estão em vias de desaparecer 

dando a possibilidade de construção de novas infra-estruturas. Ainda não existem 

muitos estudos que nos possibilitem identificar padrões que permitam caracterizar 

estes países, e existe uma clara necessidade de aprofundar o conhecimento sobre estes 

países, bem como sobre as diferenças entre eles.  

Gostaríamos de realçar que partimos do pressuposto que nenhum país é uma expressão pura e 

simples de cada um destes modelos, antes pelo contrário, cada país tem especificidades que 

                                            
13 Preferimos não arriscar uma tradução do termo para português, para não corrermos o risco de perder a essência do seu significado.  
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podem ser consideradas como pertencentes a cada um dos modelos, mesmo que um deles seja 

predominante.  

No entanto, consideramos que seleccionar um país de cada grupo seria um bom ponto de 

partida  para conseguir captar a enorme diversidade de contextos dentro da UE e, para isso, 

seleccionámos um país de cada um dos modelos propostos por Aiginger e Guger (2007). 

Complementarmente, o principal critério de selecção são os países que, de facto, têm 

estratégias nacionais explícitas para a implementação de uma ALV. Este critério é 

considerado importante porque o principal objectivo desta investigação é identificar e analisar 

diferentes políticas e estratégias para implementar a ALV, nesse sentido consideramos 

fundamental seleccionar países que tenham essas estratégias definidas e implementadas.  

Com base no relatório da Comissão Europeia de 2003 referente à implementação de 

estratégias de Aprendizagem ao Longo da Vida14 identificámos os países que têm estratégias 

explícitas de ALV e também estratégias de reconhecimento e validação de aprendizagens não-

formais e informais. Nesta primeira fase de selecção deparámo-nos com o facto de existir 

mais do que um país dentro de cada modelo, em iguais circunstâncias. 

Foi necessário criar um outro critério de selecção que nos permitisse seleccionar apenas um 

país de cada modelo. Assim, analisámos alguns indicadores relacionados com a ALV, tais 

como, a coesão social, a pobreza, o emprego e desemprego, a distribuição de rendimentos, 

etc., sempre privilegiando aqueles que se relacionavam directamente com as finalidades da 

ALV.  

Os indicadores considerados foram os seguintes:  

1) Percentagem da população adulta de 25-64 anos que participou nalguma acção de 

educação ou formação nas últimas 4 semanas anteriores à consulta (indicador Eurostat, 

Labour Force Survey, 2007); 

2) Percentagem da população adulta que participa em qualquer actividade de 

aprendizagem (indicador Eurostat 2003); 

3) Percentagem de adultos que participam na educação formal (indicador Eurostat, 2003); 

4) Percentagem da População adulta na educação não-formal (indicador Eurostat 2003); 

5) Percentagem da educação adulta na aprendizagem informal (indicador Eurostat 2003); 

6) Taxa de emprego (indicador Eurostat 2007); 

                                            
14 European Commission (2003), Implementing lifelong learning strategies in Europe: Progress report on the follow-up to the Council 
resolution of 2002, EU and EFTA/EEA countries, Brussels. 
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7) Taxa de desemprego da população adulta entre 25-64 anos (indicador Eurostat 2007); 

8) Percentagem da população em risco de pobreza depois da transferência social 

(indicador Eurostat 2007); 

9) Desigualdade na distribuição de rendimentos (indicador Eurostat 2007). 

Baseados nestes critérios seleccionámos os seguintes países para o estudo: 

            Quadro 3. Países seleccionados para o estudo 

Modelo escandinavo Dinamarca 

Modelo continental Bélgica 

Modelo anglo-saxónico Reino Unido 

Modelo mediterrânico Portugal 

Modelo “catching-up” Eslovénia 

 

Dentro do modelo escandinavo quer a Dinamarca, quer a Finlândia têm estratégias nacionais 

explícitas de aprendizagem ao longo da vida e de validação de aprendizagens não-formais e 

informais. No entanto, analisando os indicadores anteriormente referidos, verificamos que a 

Dinamarca se destaca na maioria dos indicadores, nomeadamente no que diz respeito a três 

dos indicadores de aprendizagem ao longo da vida15, à taxa de emprego16, à taxa de 

desemprego17, à pobreza18 e à desigualdade na distribuição de rendimentos19. Neste sentido, 

para representar o modelo escandinavo, optámos por seleccionar a Dinamarca. 

Para representar o modelo continental, apenas a Bélgica é identificada como tendo estratégias 

nacionais explícitas para a implementação de políticas de ALV, portanto, não necessitámos de 

analisar mais indicadores, optando por seleccionar a Bélgica para o estudo. 

No modelo anglo-saxónico, os dois países pertencentes estão em posições idênticas em 

relação à adopção de estratégias nacionais explícitas. O RU dispõe de uma estratégia nacional 

explícita de ALV, mas não tem estratégia para a validação das aprendizagens não-formais e 

                                            
15 Em relação à percentagem de adultos que participam na educação e na formação nas últimas 4 semanas anteriores à Labour Force Survey, 
a Dinamarca tem 29,2%, enquanto que a Finlândia tem uma taxa de 23,4%; Também no indicador de 2003 relativo à percentagem da 
população que participa em qualquer actividade de aprendizagem a Dinamarca destaca-se da Finlândia, com um valor de 79,7% contra 
77,3%. A Dinamarca destaca-se ainda no indicador de participação na educação não-formal, com uma percentagem de 47,1, contra 41,3 da 
Finlândia. Nestes indicadores de ALV a Finlândia destaca-se apenas na percentagem da população que participa na educação formal, com 
9,3%, quando a Dinamarca tem uma percentagem de 7,7%. A Finlândia também fica à frente da Dinamarca no que diz respeito à 
participação na aprendizagem informal com uma taxa de 69,5% contra 65,6% da Dinamarca. 
16 A Dinamarca tem uma taxa de emprego de 77,1%, enquanto que a Finlândia tem uma taxa de 70,3%. 
17 A Dinamarca tem uma taxa de desemprego inferior à da Finlândia, 4,2% contra 8,9%. 
18 Em relação à pobreza, o indicador Eurostat referente à taxa de risco de pobreza da população depois de transferência social demonstra-nos 
que a Dinamarca tem uma taxa de 12% de risco inferior à da Finlândia, que tem uma taxa de 13%. 
19 Relativamente à distribuição de rendimentos a desigualdade é menor na Dinamarca (3,4%) do que na Finlândia (3,6%). 



 81 

informais, enquanto que a Irlanda tem uma estratégia nacional explícita para a validação de 

aprendizagens não-formais e informais, mas não dispõe de estratégias de ALV. Recorrendo 

aos indicadores para nos facilitar a selecção de apenas um país, verificámos que, embora não 

existam valores que nos permitam caracterizar a situação do RU em alguns indicadores, nos 

casos em que existiam dados, ambos os países tinham posições muito semelhantes. No 

entanto, no geral, o Reino Unido tem um melhor desempenho ao nível da participação da 

população adulta na educação formal20, ao nível da participação da população adulta na 

educação não-formal21, na taxa de emprego22 e na taxa de desemprego23. Portanto, para 

representar este modelo seleccionámos o RU. 

Em relação ao modelo mediterrânico, a Grécia, a Espanha e Portugal estão em condições 

similares para representar o modelo mediterrânico em termos de estratégias políticas de ALV, 

no entanto, a análise dos indicadores revelou-nos que Portugal e Espanha se destacavam com 

resultados mais positivos. A curiosidade em descobrir mais sobre o nosso próprio país e a sua 

posição em relação a outros estados da UE, levou-nos a seleccionar Portugal, ao mesmo 

tempo que procuramos aprofundar o nosso conhecimento sobre o nosso próprio país. 

Finalmente, temos o modelo “catching-up”, e dentro deste modelo para além da Hungria e da 

República-Checa, temos todos os outros países que aderiram recentemente à UE. Analisando 

o Projecto de relatório conjunto de 2008 do Conselho e da Comissão sobre a aplicação do 

programa de trabalho “Educação e Formação 2010” apenas a república Checa, a Estónia, a 

Hungria, a Lituânia, a Letónia, a Eslovénia e a Eslováquia têm estratégias nacionais explícitas 

ou de aprendizagem ao longo da vida, ou de validação de aprendizagens não-formais e 

informais. Pela análise dos indicadores é claramente perceptível que a Eslovénia se destaca 

dos restantes países, nomeadamente no que concerne à percentagem de adultos que 

participaram numa actividade de educação ou formação nas 4 semanas anteriores à Labour 

Force Survey24, à percentagem de adultos que participou em qualquer actividade de educação 

ou formação25, à percentagem de adultos que participa na educação formal26, à percentagem 

de adultos que participa na educação não-formal27, e à percentagem de adultos que participam 

                                            
20 Em relação à taxa de participação da população com idades entre os 25 e os 64 anos na educação formal, o Reino Unido tem uma 
percentagem mais elevada de 8,4% contra 5,4% da Irlanda. 
21 Relativamente à educação não-formal, a percentagem de participação da população adulta no Reino Unido é de 34,5%, enquanto que na 
Irlanda é de 14%. 
22 No Reino Unido, o indicador de emprego tem um valor de 71,3% e na Irlanda de 69,1%. 
23 A taxa de desemprego é inferior no Reino Unido, onde 5,9% da população está desempregada, contra 6,1% da população desempregada na 
Irlanda. 
24 De acordo com a LBS e o Eurostat a Eslovénia tem uma taxa de participação de adultos de 14,8%, enquanto que a Rep. Checa tem 5,7%, a 
Estónia 7%, a Letónia 7,1%, a Lituânia 5,3%, a Hungria 3,6% e a Eslováquia 3,9%. 
25 Na Eslovénia a percentagem de adultos que participou em algum tipo de actividade de educação e de formação é de 82%, contra 28,7% da 
Rep. Checa, 31,4% da Estónia, 46,2% da Letónia, 27,8% da Lituânia, 11,7% da Hungria e 59,5% da Eslováquia. 
26 Na Educação formal a Eslovénia tem uma taxa de participação da população adulta de 7,6%, a Rep. Checa 1,4%, a Estónia 3,7%, a Letónia 
4,8%, a Lituânia 3%, a Hungria 2,9%, e a Eslováquia 1%. 
27 A taxa de participação da população adulta na educação não-formal na Eslovénia é de 23,5%, na Rep. Checa 12,9%, na Estónia 14,8%, na 
Letónia 13,4%, na Lituânia 7,8%, na Hungria 4,8%, e na Eslováquia 20,5%. 
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na aprendizagem informal28. A Eslovénia destaca-se ainda na taxa de desemprego29 e em 

relação à taxa de desigualdade de distribuição de rendimentos entre os habitantes30. Tendo em 

conta a sua posição favorável, a Eslovénia foi o país seleccionado para representar o modelo 

“catching-up”. 

Foram estes os critérios que nos permitiram chegar a cinco países pertencentes a cinco 

modelos socioeconómicos que Aiginger e Guger identificaram para a Europa. Com o 

objectivo de abarcar a maior diversidade possível consideramos que a selecção de um país de 

cada modelo socioeconómico foi a melhor forma de conseguirmos aprofundar e compreender 

diferentes estratégias de ALV na UE.  

A opção de identificar países com estratégias nacionais explícitas de ALV e de validação de 

aprendizagens fora do sistema formal, também nos pareceu muito pertinente, pois de facto, é 

nosso objectivo analisar países onde as políticas de ALV estão de facto mais implementadas, 

no  pressuposto de que isto é um indício da sua vitalidade neste domínio 

O recurso a indicadores foi uma estratégia que consideramos bastante útil, porque nos ajudou 

a identificar quais os países que têm desempenhos mais positivos em relação ao indicadores 

de aprendizagem ao longo da vida, bem como indicadores de pobreza, emprego e coesão 

social. 

No quadro seguinte, sintetizamos todos os valores dos indicadores que caracterizam os países 

seleccionados. 

                                            
28 Na aprendizagem informal, a taxa de participação da população com idades entre os 25 e os 64 anos na Eslovénia é de 78,1%, contra 
21,4% da Rep. Checa, 25,1% da Estónia, 42,6% da Letónia, 25,1% da Lituânia, 6% da Hungria, e 57, 1% da Eslováquia. 
29 Na Eslovénia a taxa de desemprego é de 6,5%, enquanto que na Rep. Checa é de 19,1%, na Estónia não existem dados, na Letónia 8,8$, na 
Lituânia 6,9%, na Hungria 16% e na Eslováquia 41,5%. 
30 A taxa de desigualdade na distribuição de rendimentos na Eslovénia é de 3,4%, enquanto que na Rep Checa é de 3,5%, na Estónia 5,5%, na 
Letónia 7,9%, na Lituânia 6,3%, na Hungria 5,5% e na Eslováquia 4%.  
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Quadro 4. Indicadores de ALV considerados para a selecção de países 

 
% da Pop 
adulta de 25-64 
anos que 
participou na 
educação e na 
formação nas 
ultimas 4 
semanas 
anteriores à 
LBS (Eurostat 
2007) 

% da pop 
adulta que 
participou em 
alguma 
actividade de 
aprendizagem 
(Eurostat 2007) 

Participação na 
Educação 
formal da pop 
com 25-64 
anos  
(Eurostat 2003) 

Participação na 
educação não-
formal da pop 
com 
 25-64 anos  
(Eurostat 2003) 

Participação na 
aprendizagem 
informal da  
25-64 anos  
(Eurostat 2003) 

Taxa de 
emprego das 
pessoas de 15-
64 anos com 
emprego 
(Eurostat 
2007) 

Taxa de 
desemprego 
das   
pessoas de 25-
64 anos com 
emprego 
(Eurostat 2007) 

Taxa de risco 
de pobreza 
depois de 
transferência 
social (Eurostat 
2006) 

Desigualdade 
na distribuição 
de rendimentos 
(Eurostat 2006) 

Modelo escandinavo 

Dinamarca 29,2 79,7 7,7 47,1 65,6 77,1 4,2 12 3,4 

Modelo continental 

Bélgica 7,2 41,9 4 19,5 32,3 62 11,3 15 4,2 

Modelo Anglo-saxónico 

Reino 
Unido : 37,6 8,4 34,5 : 71,3 5,9 19 5,4 

Modelo mediterrânico 

Portugal 4,4 44,1 4 9,3 42,1 67,8 8 18 6,8 

Modelo “cathing-up” 

Eslovénia 14,8 82 7,6 23,5 78,1 67,8 6,5(u) 12 3,4 
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Notas conclusivas 

Reconhecendo a complexidade do nosso objecto de estudo, sentimos necessidade de conciliar várias abordagens 

que nos permitissem uma nova inteligibilidade da realidade que pretendemos estudar, reconhecendo sempre que 

iremos contribuir para a compreensão de um determinado nível desta realidade e não toda a realidade. 

Nesse sentido, as abordagens e as opções metodológicas que adoptámos pretenderam contribuir para uma 

compreensão e interpretação dos fenómenos, de hermenêutica e descoberta, que não parte de modelos pré-

estabelecidos, mas que foi sendo alvo de reajustamentos, reformulações e recriações.  

Consideramos que a Educação Comparada e a sua metodologia é a mais adequada aos objectivos do nosso 

estudo. No entanto, gostaríamos de voltar a referir que não é nossa intenção proceder a uma simples descrição e 

comparação dos sistemas educativos analisados. Mas sim, tentar compreender as suas estratégias políticas para a 

implementação da ALV, em relação ao seu contexto histórico, cultural, político e social. Interessa-nos, portanto, 

a natureza multi e pluridisciplinar da Educação Comparada, que muitos autores defendem (Phillips, 2006; Nóvoa, 

1998).  

Embora não exista unanimidade em relação à finalidade da Educação Comparada, para nós será sempre a 

construção de um conhecimento novo sobre uma determinada problemática da Educação, de modo a 

contribuirmos para o melhoramento dos sistemas educativos. Recorremos assim a vários métodos de recolha e 

análise de dados característicos das Ciências Sociais, de modo a podermos compreender não apenas os quadros 

legais que definem os princípios e as finalidades de cada pais, mas também, as reinterpretações dos actores 

políticos mais pertinentes, de forma a podermos identificar os sentidos e as leituras atribuídos. È neste sentido 

que partilhamos da opinião de Phillips (2006) que denomina a Educação Comparada como uma quase disciplina, 

pois embora tenha várias características que lhe conferem este estatuto, a sua ambiguidade, a sua multiplicidade 

em termos de técnicas de vários campos das ciências sociais, torna-se demasiado imprecisa para ser considerada 

como uma disciplina. 

Os métodos de recolha e análise de dados, foram seleccionados de acordo com a complexidade do nosso objecto 

de estudo no sentido de favorecerem a compreensão em profundidade da nossa realidade, mas não exaustiva da 

complexidade desta realidade. Nesse sentido, optámos pela análise de conteúdo como técnica de recolha e 

análise de dados onde a definição de categorias foi fundamental para atingir os objectivos deste trabalho. 

Tentámos ao longo de toda a investigação conciliar a criatividade e o pragmatismo, no sentido em que 

procurámos construir novos “olhares” para a realidade educativa que estamos a estudar e, ao mesmo tempo, 

esforçámo-nos por recorrer a um certo pragmatismo metodológico que nos permitisse, com rigor, adaptar as 

nossas expectativas às opções metodológicas.   

A nossa abordagem qualitativa e a nossa perspectiva complexa em relação à realidade que estudámos permitiu-

nos uma certa “disponibilidade” e “liberdade” para procurar novas respostas e desenvolver e adaptar os nossos 

itinerários ao longo de todo o processo de investigação.  

Concluímos este capítulo com o desenho do trabalho empírico e as diversas fases que o constituírem e a 

fundamentação para a escolha dos países que serviram de base para o trabalho empírico.  

 

 



 86 



 87 

CAPÍTULO 2. 

EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO: PERSPECTIVA HISTÓRICA E DESAFIOS 

ACTUAIS NO CONTEXTO DA GLOBALIZAÇÃO 

 

Notas introdutórias 

Neste capítulo temos como principal objectivo fazer uma análise da evolução histórica do desenvolvimento das 

sociedades e o papel atribuído à educação nos vários momentos de evolução.  

Considerando que a globalização é hoje uma característica marcante do processo de desenvolvimento das 

sociedades procuramos aprofundar as suas principais dimensões e características e os seus efeitos directos e 

indirectos na esfera educativa.  

A partir destes efeitos, tentaremos evidenciar que tipo de forças estão hoje presentes no campo da decisão em 

educação.  

 

1. Retrospectiva histórica do desenvolvimento das sociedades e a sua relação com a 

educação 

Os primeiros movimentos de criação de uma escolaridade básica para todos, surgem no 

último quartel do século XVIII, movidos por dois tipos de finalidade. Para Sebastião (1998) 

neste período verificam-se dois tipos de condições que levaram à implementação da 

escolaridade nos países industrializados. Por um lado a necessidade de estruturação dos 

recentes Estados-Nação e, por outro, a necessidade de difusão de um pensamento racional que 

fosse capaz de dotar todos de um pensamento científico. 

Em relação à primeira condição, com a afirmação dos Estados-Nação, a partir do último 

quartel do século XVIII começamos a assistir ao fenómeno de criação dos sistemas escolares, 

que procuram alargar o acesso à educação a todos. Definidas as fronteiras territoriais, os 

Estados-Nação passam a assumir a função de Estado Educador, na sua relação com a 

Educação, porque procuram afirmar a sua identidade e cultura através da instrução dos seus 

cidadãos. A escola passa, assim, a assumir um papel de legitimação do Estado Moderno, que 

procura que os seus cidadãos partilhem uma cultura de valores comuns dentro de um mesmo 

espaço definido por fronteiras atingindo, assim, uma identidade supra-comunitária (Valentim, 

1997).   

No fim deste século as reformas escolares tinham como princípio modular os sujeitos em 

torno de uma ideologia nacional que os torne cidadãos e a escola passa a ser um dos principais 
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instrumentos para o fazer, no sentido de criar uma cultura homogénea dentro das fronteiras do 

Estado. 

“Mas nesse mesmo movimento a escola desempenha um papel fundamental no próprio processo de 

construção e legitimação do Estado modernos. Muito especialmente na unificação dos mosaicos 

linguísticos, étnicos e nacionalistas, numa nova identidade supra-comunitária passível de identificação 

comum: o Estado-Nação” (Valentim, 1997, p. 12).  

Aliada a este necessidade de afirmação de uma identidade e cultura que unisse todos em torno 

de um vínculo ao Estado surge, também a necessidade de expandir a toda a sociedade, os 

conhecimentos científicos necessários que rompessem com as crenças tradicionais, e levassem 

as pessoas a procurar na natureza os meios para o progresso e a industrialização tão desejados.  

Ao longo do século XIX continuamos a assistir à consolidação dos sistemas nacionais de 

ensino no quadro de uma afirmação do Estado-nação, sendo a escola o cerne do processo de 

formação da identidade cívica  nacional. Para unificar todos os cidadãos em torno de uma 

cultura, a partir da segunda metade do século XIX dá-se o alargamento da escolaridade 

obrigatória iniciando-se o movimento da escola de massas. Ao mesmo tempo também nesta 

altura define-se aquilo que hoje conhecemos como o modelo de organização escolar 

caracterizado por salas de aula com horários específicos, e organização por disciplinas, onde 

um conjunto de alunos se dispõe para ouvir a exposição do professor.  

Associada a uma ideologia de progresso orientada por uma racionalidade científica, a escola 

era considerada o único meio, a única via de consolidação do Estado-Nação, e expandindo-se 

o modelo escolar a todas as camadas e grupos sociais nomeadamente na Europa, tal como 

refere Sebastião (1998). 

“Os agentes centrais da transformação das sociedades e do mundo físico eram, segundo os defensores do 

pensamento moderno, a ciência, a tecnologia, e a educação que, isoladamente ou em conjunto, 

permitiriam libertar a energia criativa do homem de modo a colocar os recursos da natureza ao serviço do 

bem-estar da humanidade” (Sebastião, 1998, p. 311). 

No século XX dão-se duas guerras mundiais. Especialmente a partir do fim da II guerra 

mundial, há uma necessidade urgente de reconstrução dos países devastados pela guerra, e dá-

se uma grande mudança nas relações entre a educação e o desenvolvimento.  

No plano económico, o fim da guerra trouxe um cenário de grande expansão com a criação de 

instituições de financiamento para a reconstrução da Europa devastada pela guerra. Os EUA 

levaram a cabo duas iniciativas para reconstruir a economia mundial devastada pela guerra: o 

Plano Marshall e o Programa Bretton Woods. 



 89 

O Plano Marshall surge como um apoio financeiro dos EUA para estabilizar a população 

europeia e reequilibrar o crescimento económico de certas regiões do mundo.  Outra das 

facetas de plano era a contenção do comunismo na União Soviética, China e Coreia do Norte. 

O Sistema de Bretton Woods, resultou de um encontro de 44 ministros das finanças em 

Bretton Woods com a finalidade de criar um sistema bancário internacional. Neste encontro 

foi aprovada a criação de duas instituições financeiras: o Banco Mundial (B.M.) e o Fundo 

Monetário Internacional (F.M.I.). O B.M. visava fornecer empréstimos em larga escala aos 

Estados para estes poderem desenvolver infra-estruturas para os seus projectos nacionais. O 

F.M.I. providenciava créditos a curto-prazo para ajudar a estabilizar as economias nacionais 

em dificuldades. 

Neste sentido, providenciou-se o desenvolvimento de algumas regiões do mundo que 

precisavam de aumentar o seu poder de compra. Ao mesmo tempo expandia-se o projecto de 

desenvolvimento baseado no desenvolvimento industrial e tecnológico. 

Desde então, começou a desenhar-se o novo projecto de desenvolvimento, onde a 

modernização era uma ideia universal, sustentada pelo Estado-Nação. 

Lipietz (2001) define três pilares onde assentou o modelo de desenvolvimento tecnológico, 

criado para uma “domesticação da economia” e institucionalizado pela OCDE: 

• Organização científica do trabalho (Taylorismo); 

• Distribuição dos ganhos de produtividade pelos trabalhadores, para lhes garantir o 

consumo de massa, assegurando-lhes o pleno emprego; 

• Rede de convenções e de legislação social conjugada com um sólido Estado de 

Providência. 

Neste panorama internacional, começam a emergir as grandes teorias económicas que traçam 

um conjunto de modelos de desenvolvimento que precisam de formação elevada e qualificada. 

Para além dos recursos naturais e capitais começa a surgir uma grande necessidade de 

recursos humanos.  

Também neste período do pós-guerra são criadas outras Organizações Internacionais como a 

UNESCO e a OCDE  que abriram uma nova era para a circulação dos conhecimentos sobre 

educação.  

A tendência para a estandardização (iniciada anteriormente aquando da Escola de Massas) foi 

reforçada por estas organizações através dos seus peritos e especialistas que se esforçavam 
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por tornar comparáveis as suas análises dos sistemas educativos. Os governos de todo o 

mundo adoptaram estes modelos para legitimarem a sua entrada no sistema mundial. 

Esta convergência institucional na educação ajudou a produzir uma cultura global que 

difundia os ideais de cidadania, igualdade, equidade, individualismo e progresso em 

territórios definidos como os Estados-nação (Mundy, 2005). No entanto, permanecem 

algumas diferenciações nas estruturas, organizações e resultados dos sistemas educativos.  

De um papel de “educador” o Estado passa a assumir um papel de “desenvolvimentista”, 

porque assenta numa lógica de crescimento económico, e coloca a educação ao serviço do 

desenvolvimento. Estas políticas geram novos empregos qualificados e obrigam ao 

alargamento da escolaridade obrigatória nas classes mais populares. Dá-se o fenómeno da 

“Escola de Massas”  com efeitos na reprodução social, mas também na democratização da 

escola. 

Neste período os debates em torno da escola centram-se na questão da justiça social da escola 

que, ao ser entendida como factor de promoção social, faz com que as questões do fracasso 

escolar e das desigualdades sociais dentro e fora da escola ganhem destaque. Não se discute a 

qualidade, discute-se a justiça (Charlot, 2007). 

Na década de 70, com o choque petrolífero31 que levou a uma crise mundial profunda, o 

modelo de desenvolvimento baseado na industrialização e no crescimento económico começa 

a ser questionado, dada a incapacidade de resposta aos problemas sociais e ambientais que se 

agravavam. O paradigma tecnocrático começou a desmoronar-se dando origem à construção 

de novos modelos de desenvolvimento (Neves, 2005). 

A abordagem desenvolvimentista que alertava para as desigualdades e para a pobreza e as 

respostas das políticas de educação, nesta altura baseavam-se nas Teorias do Capital Social, 

que defendia que as necessidades das pessoas se satisfaziam através de uma educação básica 

geral para todos. Na perspectiva do Capital Social estas abordagens defendiam que as 

variáveis económicas não são suficientes para produzir um modelo de desenvolvimento 

socialmente justo e ambientalmente sustentável. Portanto, surgem cada vez mais alertas para o 

facto do crescimento económico não produzir necessariamente o desenvolvimento social. 

As reformas educativas deste período assentavam na expansão da escolaridade base 

obrigatória, e também começam a surgir mais iniciativas de escolarização de adultos. 

                                            
31 Na sequência de um conflito israelo-árabe em Outubro de 1973, os países produtores de petróleo do Médio Oriente aumentam fortemente 
os preços e limitam as exportações para certos países, o que causa problemas económicos em todo o mundo. A situação durou cinco meses e 
teve consequências nefastas na economia ocidental e nos mercados financeiros. Os Estados Unidos tentaram amenizar a situação controlando 
os preços do petróleo produzido internamente, mas os efeitos não foram os desejados e o preço disparou. Como consequência o crescimento 
económico diminuiu drasticamente e a inflação subiu em flecha, surgindo um problema económico até então desconhecido e que dá pelo 
nome de estagflação, inflação elevada em recessão económica. 
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Com a Guerra Fria32 e a competição tecnológica entre Este e Oeste, dá-se uma revolução nas 

tecnologias de produção.  

A década de 80 introduziu novas reformas educativas movidas por ideais de competitividade, 

a partir do aumento de produtividade da força de trabalho e introduzindo lógicas de 

padronização e comparação de performances, que constituíam claras respostas à globalização 

económica, em detrimento de outros aspectos não económicos da globalização.  

Autores como Mundy (2005) defendem que foi a partir desta altura que se deu início às forças 

da globalização na educação, quando começaram a ser introduzidas as lógicas financeiras para 

reduzir os custos e aumentar a eficiência, nomeadamente impulsionadas pelo Banco Mundial 

e introduzidas nos países em vias de desenvolvimento. 

No anos 90, as transformações provocadas por aquilo que chamamos de globalização 

trouxeram consequências que transformaram todas as áreas das sociedades. Embora esta 

questão da globalização não seja única na história da humanidade, nesta década, apoiada pela 

introdução de novas tecnologias de comunicação e informação ela assume formas nunca antes 

conhecidas. A multidimensionalidade deste processo é a sua característica mais marcante, e as 

consequências que trouxe estenderam-se à economia, à política, à cultura, à economia e à 

sociedade.  

A chamada economia baseada no conhecimento, que defende que o mais importante não são 

os recursos naturais mas sim o conhecimento aplicado à resolução de problemas traz enormes 

consequências para a educação e para a formação. 

Começa a emergir uma consciência global acerca das disparidades sociais que se agravam, o 

que desmonta a ideia de que o crescimento económico tem consequências directas na 

melhoria das condições de vida das populações. 

É neste quadro que se começam a colocar várias questões ao modelo de desenvolvimento 

assente no crescimento económico. 

No próprio seio das organizações internacionais começam a surgir preocupações em torno do 

modelo de desenvolvimento que caracteriza os primeiros anos da década de 90. 

As novas condições políticas, económicas, sociais e culturais que temos vindo a referir 

levaram as Nações Unidas a promover durante a década de 90 uma série de cimeiras e 

                                            
32 A Guerra Fria foi a designação atribuída ao conflito político-ideológico entre os Estados Unidos (EUA), defensores do capitalismo, e a 
União Soviética (URSS), defensora do socialismo, compreendendo o período entre o final da Segunda Guerra Mundial (1945) e a extinção 
da União Soviética (1991). É chamada "fria" porque não houve qualquer combate físico, embora o mundo todo temesse a vinda de um novo 
conflito mundial e por se tratar de duas superpotências com grande arsenal de armas nucleares. Norte-americanos e soviéticos travaram uma 
luta ideológica, política e económica durante esse período. Se um governo socialista fosse implantado em algum país do Terceiro Mundo, o 
governo norte-americano via aí logo uma ameaça aos seus interesses; se um movimento popular combatesse um governo alinhado aos EUA, 
logo receberia apoio soviético. 
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encontros para debater e reflectir sobre as enormes transformações de que as sociedades estão 

a ser alvo. Estas Cimeiras e encontros visavam debater questões fundamentais para o bem-

estar da humanidade como a situação das mulheres, os direitos humanos, o desenvolvimento 

social, o ambiente, os direitos das crianças.  

Como resultado, assistiu-se ao emergir de uma consciência global que se reflectiu no 

desenvolvimento de vários relatórios de peritos, preocupados em equacionar os novos 

problemas da humanidade (Neves, 2005). 

Percebeu-se que os indicadores de leitura do desenvolvimento não podiam ser apenas o 

rendimento per capita, e que o desenvolvimento deveria ter outro fim que não o crescimento 

económico sem precedentes que deixa os pobres cada vez mais pobres e os pouco ricos, cada 

vez mais ricos.  

Com esta preocupação cada vez mais presente, o PNUD (Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento) criou o conceito de Desenvolvimento Humano, ao desenvolver o Índice de 

Desenvolvimento Humano. A este conceito aderiram, na maioria dos países, os governos e os 

políticos, apelando à construção de estruturas que lutem para a erradicação da pobreza em 

prol da dignidade humana. O que se pretende é criar estruturas que permitam o 

desenvolvimento das capacidades humanas, em sistemas sociais com um justo e livre acesso a 

oportunidades de modo a equilibrar o crescimento económico das sociedades e a partilhar 

equitativamente os seus ganhos e gastos.  

Mas, a verdade demonstrada pelos mesmos relatórios sobre o Desenvolvimento Humano do 

PNUD, é que cada vez mais diminuem as condições mínimas de dignidade humana, nas mais 

variadas partes do globo.  

O que se visa é desenvolver, de acordo com as oportunidades e os espaços, a construção de 

cada indivíduo, na procura de si, capacidade de ser sujeito do seu próprio percurso, adquirindo 

capacidades de saber saber, saber fazer, saber ser e saber estar (com os outros). Ou seja, 

aprender durante toda a vida. 

“O desenvolvimento tem de ser mais referido à promoção da vida que construímos e às liberdades de que 

usufruímos. Alargar as liberdades que, com razão, valorizamos não só torna as nossas vidas mais cheias e 

desimpedidas como também nos permite sermos pessoas socialmente mais completas, dando expressão à 

nossa vontade e interagindo com – e influenciando – o mundo em que vivemos”. (Sen, 2003, p. 31)  

Também nesta altura, as Nações Unidas promoveram uma série de encontros que visam 

reflectir sobre  as consequências do processo de globalização no ambiente. Começa a ganhar 

destaque a noção de Desenvolvimento Sustentável.  
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Como consequência destas iniciativas, falar de desenvolvimento significa, hoje em dia, falar 

de melhoria da qualidade de vida através da melhoria dos sistemas de educação, saúde, 

liberdade, etc. A ênfase na sustentabilidade diz respeito ao esforço político em busca do 

desenvolvimento futuro que garanta a sobrevivência das gerações futuras. 

As ideias por detrás deste paradigma de desenvolvimento não são novas, mas durante muito 

tempo os debates em torno do processo de desenvolvimento perderam de vista o fim principal 

do desenvolvimento – o bem-estar das pessoas. O crescimento económico deverá ser 

considerado apenas um meio importante para atingir esse fim (Neves, 2005). 

A comunidade internacional comprometeu-se a expandir a visão de desenvolvimento, por 

forma a promover o Desenvolvimento Humano como a chave para um progresso social e 

económico sustentado em todos os países. Neste sentido é reconhecida a importância de criar 

parcerias globais para o desenvolvimento. Foi neste sentido que os Objectivos de 

Desenvolvimento do Milénio foram aceites como o quadro de referência para medir o 

progresso do desenvolvimento. 

A educação, no contexto de um modelo de Desenvolvimento Sustentável assente no 

Desenvolvimento Humano, assume uma papel fundamental.  

O paradigma tecnicista de qualificação de Recursos Humanos, que dava à educação um papel 

instrumental de produção de meios tecnológicos que servissem o modelo económico, dá lugar 

ao paradigma da ALV. Este paradigma, dá à pessoa humana o papel central de todo o 

processo de desenvolvimento.  

“É um novo paradigma de equilíbrio social que se procura construir, sem saber onde chegaremos. Mas é 

com este paradigma social que se interliga o novo paradigma educativo que dá ênfase às dimensões de 

Educação para a Cidadania, à Educação centrada na Pessoa, à Aprendizagem ao Longo da Vida, em 

contextos interculturais diversos, orientados para a Coesão Social, veiculada através de projectos e 

percursos pessoais e colectivos” (Ambrósio, 2001, p. 18).  

É neste sentido que o Desenvolvimento Humano é considerado como a possibilidade de todos 

os cidadãos construírem uma sociedade mais evoluída e mais justa e de desenvolverem o seu 

potencial humano com menor grau possível de privação ou exclusão. A sociedade poderá 

usufruir colectivamente do mais alto grau e capacidade humana.  

Para Amartya Sen (2003) é importante alargar a perspectiva sobre o capital humano, por 

forma a complementar a visão de aumento de capacidades de produção com a  perspectiva da 

potencialidade humana baseada na liberdade dos indivíduos construírem o seu projecto de 

vida de acordo com as opções que dispõem. 
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2. A multidimensionalidade do processo de globalização  

Tendo em conta que a globalização se tornou um conceito bastante usado para contextualizar, 

enquadrar e explicar a realidade das sociedades contemporâneas, começamos por nos referir a 

este conceito tão exaustivamente analisado e referido, mas ainda sem uma precisão conceptual 

clara e consensual. 

Muitas das vezes existe uma divergência entre os autores sobre a origem exacta do termo 

globalização. 

De acordo com Charlot (2007) existem três posicionamentos em relação à globalização e às 

suas origens. 

Segundo este autor existe uma perspectiva de que a globalização foi criada como estratégia 

das empresas que são os novos sujeitos do processo de localização das 

actividades  económicas das nações. Estas empresas buscam matéria-prima por todo mundo e 

localizam suas actividades onde as condições favorecem maiores produções a baixos custos. 

Assim, o investimento directo estrangeiro e o capital fluem internacionalmente para as nações 

que dispõem de bom crédito e vantagens específicas.  

Por outro lado, Charlot (2007) identifica também aqueles que defendem a globalização como 

a “mundialização do capital” e para quem a origem   ideológica do termo globalização, é 

originária das Business  Schools dos Estados Unidos, que empregavam o termo para designar 

o processo de liberação dos mercados mundiais que permitia a expansão da influência dos 

grupos financeiros da economia internacional, considerados como actores principais deste 

processo de desregulação.  

Finalmente, Charlot identifica a corrente de autores que defendem que a globalização é um 

processo histórico antigo que teve origem na altura dos descobrimentos, e que através de uma 

sequência de fases de expansão e crise foi assumindo novos contornos.  

De facto, a partir da segunda metade do século XX muitos autores têm vindo a debruçar-se 

sobre as enormes transformações que assolaram o mundo. Na maioria das vezes estas análises 

assentam essencialmente em explicações relacionadas com o desenvolvimento do capitalismo 

como uma das principais dinâmicas impulsionadoras do mundo globalizado, sustentada por 

uma lógica de acumulação, uma produção exponencial, e um aumento das relações comerciais, 

que pressupõem um consumo crescente. Nesta perspectiva a globalização económica é a 

característica mais marcante do processo de globalização. 

Vejamos de seguida alguns dos traços mais marcantes da globalização na sua vertente 

económica, visto esta ser a característica mais evidente deste processo. 
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Foi Théodore Levitt que em 1983 começou a utilizar o termo globalização para designar a 

convergência global dos mercados. Tratava-se de um processo de reorganização e 

reorientação das economias nacionais: 

“segundo critérios de um mercado global, em função de um contexto de fluxos e transacções 

transnacionais processadas através de um sistema de redes de empresas” (Santos, 2002). 

Embora este processo nos pareça ser algo de novo na história, característico das últimas 

décadas do século XX, na opinião de muitos autores este processo esteve presente ao longo de 

séculos. Waters (1999) é um desses autores e apresenta-nos a evolução do processo de 

globalização económica em três fases. 

A primeira fase, a que ele chama “economia capitalista”, define claramente os seus contornos 

no período de 1600 a 1870, assumindo a forma de impérios absolutistas em decadência com 

fracos Estados-Nação em emergência, acompanhados de ligações trans-geográficas de 

mercadores e comerciantes.  

Entre 1870 e 1970, período que Waters identifica como “economia política”, assistiu-se à 

emergência das relações económicas internacionais, onde o poder do Estado depende da 

capacidade da sua economia, das suas empresas nacionais, de modo a poder influenciar o 

sistema económico internacional através dos fluxos de trabalho, comércio e investimento. 

Para Waters (1999), esta foi a segunda fase do processo de globalização económica. 

A terceira fase é a chamada “economia cultural” e é, na opinião do autor, a fase actual onde 

os mercados vão para lá dos Estados e das unidades de produção económica, para serem mais 

humanizados e individuais “tornando-se uma economia reflexivamente globalizada” (Waters, 

1999, p. 91). 

Também na perspectiva do processo de globalização como uma sequência de fases, Wolfgang, 

Riel e Stevens (2001) referem-se ao processo de globalização económica como um conjunto 

de acontecimentos excepcionais que têm vindo a acontecer ao longo da História Económica, 

sendo que estes períodos são os chamados períodos de expansão duradoura33.  

Para estes autores o contexto actual é caracterizado por um período de expansão económica 

duradoura, ou seja, um período de dinamismo económico de longo-prazo, assente em cinco 

pilares:  

• Instrumentos ou tecnologias para aumentar a capacidade de criação de valor; 

                                            
33 Período este que estes autores consideram estarmos a atravessar, com a globalização económica. Na opinião destes autores para se 
considerarem estes acontecimentos excepcionais, é necessário que tenham duas características essenciais: um ritmo de desenvolvimento 
acima da média; uma interdependência de múltiplos factores que se inter-relacionam numa conjuntura histórica específica, desencadeando 
ritmos de incrível rapidez  de transformações socio-económicas e de crescimento de produtividade. Este conjunto de características é o que 
estes autores defendem como sendo um período de expansão duradoura. 
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• Estruturas institucionais económicas e sociais que permitem gerir o risco, a incerteza e 

melhorar a transparência; 

• Factores quantitativos ligados aos recursos naturais, e ao capital fixo e humano, que 

são considerados factores de produção; 

• Forças concorrenciais que fomentam a produtividade e as inspirações motivadoras que 

conduzem à inovação. 

Para Wolfgang, Riel e Stevens (2001), é a evolução de cada um deste factores que definirá o 

rumo do dinamismo económico actual. 

Existem, também, autores que defendem que o processo de desenvolvimento da economia 

mundial não é uma sequência contínua de fenómenos, mas sim um processo descontínuo onde 

se intercalam  períodos de crescimento de produção e de trocas comerciais, acompanhados 

por uma expansão demográfica com períodos de estagnação e recessão (Dicken, 1998). 

Na perspectiva daqueles que defendem a globalização como um processo global 

essencialmente de cariz económico encontramos uma série de termos recorrentemente 

utilizados para denominar este processo, como por exemplo: economia pós-industrial, 

economia dos serviços, sociedade pós-capitalista, economia digital, economia de rede, nova 

economia, e, mais recentemente, economia do conhecimento (Schwartz, Eamonn e Boyer, 

2001).  

Estes termos constituem uma caracterização do processo de globalização económica que o 

define como uma tendência de integração económica, onde se verifica o aumento das redes 

transnacionais, o poder do mercado de competitividade e a procura mundial de informação e 

de conhecimento em tempo real. 

Os impactos desta globalização económica resultaram numa série de transformações que 

Burbules e Torres (2000) sintetizam da seguinte maneira: novas relações de troca; novos 

processos de crédito financeiro; domínio das agencias internacionais; mudanças nos factores 

de produção emergentes nas indústrias pós-fordistas; corporações globais desterritorializadas; 

mobilidade de trabalhadores e empresas; publicidade e visualização através da NTIC; novos 

padrões de consumo.  

Mas a globalização não tem apenas a dimensão económica tem, também, uma dimensão 

política. Aliás, tal como afirma Melo (2002), numa perspectiva mais genérica, parece fazer 

mais sentido falar de globalização política no século XX, dado que foi o século onde 

ocorreram duas guerras mundiais. 
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Isto porque no final da I Guerra Mundial foi criada uma organização política internacional, a 

Liga das Nações, que embora todos os esforços, não evitou o desenrolar de mais uma guerra. 

Com o final da II Guerra Mundial, é criada a Organização das Nações Unidas (ONU), que 

desenhou uma política global assente num “equilíbrio geoestratégico bipolar” (Melo, 2002), 

que mais tarde se veio a designar de Guerra Fria34. Este sistema político teve o seu fim com a 

queda do muro de Berlim, reflexo do colapso das ditaduras comunistas dos países do leste. 

Com o fim destas ideologias comunistas temos vindo a assistir à emergência de vários países 

que se pretendem democráticos, baseados na defesa dos direitos do homem, o que abriu a 

oportunidade de criação de uma nova ordem mundial.  

Como vimos anteriormente, a partir da década de 60 acentua-se o conflito entre a lógica social 

(que legitimava o Estado de Providência) e a lógica económica.  

É na década de 70, que a crise petrolífera obrigou ao abrandamento do crescimento 

económico dos países desenvolvidos ocidentais colocando-se, assim, em causa os princípios 

orientadores do sistema capitalista. 

As novas estratégias dos anos 90, passam a entender o desenvolvimento como sinónimo de 

competitividade no mercado mundial, obrigando os governos nacionais a reorientar as suas 

políticas económicas e sociais (Murteira, 1995). A globalização política assume, assim, um 

nível sem precedentes. 

Alguns autores que evidenciam mais a globalização como um processo político demonstram-

no pelo facto dos Estados-Nação reorientarem as suas políticas para objectivos e metas 

económicos, de modo a equilibrar a economia nacional com o mercado mundial, 

multiplicando as interdependências entre os Estados. 

Nesta perspectiva, em termos de impactos a globalização política resultou, na opinião de 

Burbules e Torres (2000) em quatro imperativos que os Estados-Nação têm de equilibrar: 

respostas ao capital transnacional; respostas a estruturas políticas globais; respostas a pressões 

e exigências domésticas: respostas à necessidades e interesses internos.  

“The nation-state is conceived no longor as sovereign agent, but rather as an arbiter attempting to balance 

a range of internal and external pressures and constrains” (Burbules e Torres, 2000, p. 10). 

Esta reorientação obriga a que muitas actividades passem a deixar de ter um carácter nacional 

para assumirem um carácter transnacional, levando a uma consequente expansão de modas e 

ideias, mais aceleradas pela facilidade nas comunicações electrónicas e rápidos meios de 

transporte. 

                                            
34 A URSS e os EUA partilhavam o poder atómico, bem como o resto do mundo. 
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Emerge, assim, uma cultura global, onde nada é isolado, e onde todos os aspectos sociais ou 

individuais estão inter-relacionados sistemicamente, em todo o planeta. 

No entanto, embora pareça haver um recuo do poder do Estado em relação a algumas áreas do 

desenvolvimento das sociedades, autores como Boyer e Drache (1996) acreditam que o 

Estado-Nação não poderá ser facilmente substituído pelo mercado, pois o Estado é a única 

instituição que organiza, protege e salvaguarda os interesses e valores sociais, que não 

poderão ser tratados como mercadorias. 

Também para Castells (2002) a actual morfologia das sociedades é descrita como uma 

sociedade globalizada centrada no uso e aplicação do conhecimento onde o Estado tem, 

também um papel fundamental no modo de desenvolvimento actual, deixando de lado a visão 

reducionista das perspectivas liberais do Estado mínimo 

“O que deve ser guardado para o entendimento da relação entre a tecnologia e a sociedade é que o papel 

do Estado, seja interrompendo, seja promovendo, seja liderando a inovação tecnológica, é um factor 

decisivo no processo geral, à medida que expressa e organiza as forças sociais dominantes em um espaço 

e uma época determinados” (Castells, 2002, p.31). 

Esta interdependência entre Estados, passou a ser uma nova forma de resposta aos desafios 

impostos que dificilmente conseguem ser ultrapassados pelos Estados isoladamente. Assim, a 

criação de políticas nacionais é, inevitavelmente, “um processo de bricolagem”, no sentido 

em que existe um constante processo de empréstimo e cópia de ideias, modas e tendências, 

que resultam numa combinação de lógicas globais muito distantes das locais (Ball, 2001). 

Outra questão importante a destacar e com repercussões no panorama político actual, é que, 

durante estas duas últimas décadas, temos vindo a assistir ao emergir de vários movimentos 

sociais, vindos de várias correntes sejam elas anti-globalização ou apologistas da 

globalização. Estes movimentos sociais visam pressionar os Estados  a assumirem as suas 

responsabilizações económicas, ambientais e sociais. A tudo isto Allemand e Borbolan (2001) 

chamam “cidadania global”. Esta é a prova de que a globalização tem um cada vez maior 

peso na mobilização da opinião pública e esta opinião pública tem um forte impacto na 

definição e na orientação das políticas governamentais.  

Partindo do princípio que a democracia requer uma aprendizagem, a participação da 

sociedade civil tem a vantagem de pressionar e questionar a acção dos Estados. Este contexto, 

leva a que se faça notar a necessidade de criação de uma “new governance”, que associe mais 

directamente a sociedade civil aos debates sobre os grandes problemas de carácter planetário. 

Mas o processo de globalização não tem apenas características económicas e políticas, mas 

também sociais e culturais. Já referimos que os movimentos sociais são hoje bastante 
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importantes e cuja emergência é fruto de uma globalização que permitiu a aproximação e a 

comunicação entre as pessoas. A emergência de consciências globais sobre os problemas 

sociais e ambientais leva à mobilização de pessoas que partilham valores e objectivos comuns 

e que, nos dias de hoje, é uma característica importante da chamada globalização, aquilo que 

muitas vezes se denomina de “aldeia global” ou “cidadania global”.  

Allemand e Borbolan (2001), afirmam que mais do que uma aldeia global, somos uma 

sociedade em tempo real, dado que uma informação pode ser transmitida ao mesmo tempo 

para todas as pessoas do planeta. Esta transmissão é imensamente facilitada pela Internet, que 

durante os anos 90 assistiu à sua massificação. No entanto, o acesso aos meios de 

comunicação e informação não é igual em todas as regiões do mundo, fazendo desta aldeia 

global, uma aldeia a duas velocidades, onde uns têm acesso à informação e ao conhecimento e 

outros ainda não dispõem de condições de sobrevivência, quanto mais de bem-estar social. 

Aqui introduzimos uma outra questão importante e relacionada com a globalização e os seus 

impactos, agora ao nível cultural e que se prende com a dualidade entre cultura global e 

culturas tradicionais. É neste sentido que Murteira (1995) refere um aparente paradoxo do 

modelo de desenvolvimento actual:  

“por um lado um sistema de economia mundial globalizado e interdependente, único, sem alternativa; por 

outro lado, uma crescente heterogeneidade de condições de vida, de contextos culturais e de espaços” 

(Murteira, 1995, p. 30). 

O que nos permite falar de cidadania global, é o facto desta ter vindo a ser criada através de 

uma dinâmica de globalização cultural inter-relacionada e interdependente com os processos 

de globalização económica e de globalização política.  

Assim, o local e o global são hoje lugares interdependentes e indissociáveis, pois a 

globalização não é um processo de supressão das diferenças, mas sim de reprodução, 

reestruturação e sobredeterminação dessas mesmas diferenças (Melo, 2002). 

Attali (1999) não defende a ideia do fim das civilizações num caos generalizado ou na fusão 

de todas elas num modelo ocidental. Para ele, a civilização permanecerá o primeiro tesouro a 

preservar e as civilizações dissolver-se-ão a pouco e pouco num gigantesco “puzzle de 

valores” que o autor denomina de civiLego. 

“A civilização do futuro não será concebida segundo um modelo uniforme, fusão de todas as civilizações 

em torno do modelo ocidental, individual e laico, nem da crispação de cada civilização sobre si própria, 

mas de um gigantesco briquebraque onde cada um poderá escolher para si um sistema de valores 

particular, associando, à sua vontade e infinitamente, dentre todos aqueles que se encontram disponíveis, 
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elementos extraídos das filosofias, das ideologias, dos sistemas políticos, das culturas, das religiões, das 

artes das múltiplas civilizações existentes” (Attali, 1999, p. 64).  

A ideia deste intelectual francês baseia-se na visão de que somos nós que vamos 

aprofundando o conhecimento da pluralidade de ideologias, de filosofias, de sistemas 

políticos, culturais, etc. e, desta diversidade das outras civilizações, vamos construindo nós 

próprios o nosso sistema de valores, o nosso “puzzle civilizacional”. 

Tal como Fukuyama (2000), defende a ideia de que haverá uma construção de uma espécie de 

capital social global, ao mesmo tempo que irão permanecer várias culturas distintas. 

Ou seja, os movimentos culturais são dinâmicos e dialécticos e, mesmo o ocidente, é 

permeável a influências culturais. Portanto, a globalização pode gerar diversidade. É o que 

Attalli (1999) refere como “puzzle civilizacional” 

Hoje em dia, as referências culturais das pessoas são influenciadas por informações, ideias e 

opiniões que se estendem à escala planetária, e não estão dependentes de determinismos 

geográficos ou territoriais, ou seja: 

“as culturas assumiram uma forma que se deve chamar transcultural, na medida em que se atravessa as 

fronteiras culturais clássicas” (Melo, 2002, p. 50). 

No entanto, estas criações culturais permanentes não devem ser confundidas com a 

emergência de uma cultura global comum que anule todas as outras, podendo surgir 

simultaneamente à criação de referências culturais comuns e ao aparecimento de subculturas. 

Ou seja, embora a globalização não permita uma continuidade que proporcione a manutenção 

de valores partilhados, ela pode, por outro lado, ser fonte de novos valores, que devem ser fins 

em si e não um meio para se atingirem resultados económicos. 

A globalização económica é o traço mais visível da globalização mas as consequências deste 

processo estendem-se a outras dimensões igualmente importantes. E parece-nos que embora 

as características económicas deste processo surjam como principais forças motoras de todas 

as transformações, no plano político, social e cultural surgem outros indícios de que estas 

forças económicas não conseguirão anular características “tradicionais” e pode, inclusive, dar 

origem a novas dinâmicas e movimentos sociais. 

Portanto, apoiando-nos no contributo de Boaventura Sousa Santos referido por Antunes 

(2004), parece-nos fazer mais sentido falar de “globalizações”, em vez de uma única 

globalização. 

“Essas mudanças são, por alguns autores, referidas como globalizações, para sublinhar a heterogeneidade, 

as assimetrias, contradições e os desequilíbrios que marcam as constelações de relações sociais que as 
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corporizam (cf., por exemplo, Santos, 2001a); as dinâmicas que enunciamos são hoje vividas na 

economia, na esfera política ou no universo cultural por meio de uma combinatória de processos cuja 

instabilidade não permite ainda apreender qualquer configuração identificável como constituindo um 

novo regime de acumulação”. (Antunes, 2004, p. 481-511). 

Neste contexto, julgamos fazer mais sentido associarmos os efeitos negativos deste processo, 

não à globalização, mas sim ao neoliberalismo. Esta ideia é bastante defendida por Charlot 

(2007) que defende que a globalização em si trouxe inúmeros benefícios para o 

desenvolvimento das sociedades. A tese principal deste autor é que o que hoje muitas pessoas 

referem como globalização e como efeitos negativos da globalização, não podem ser 

associados a este processo, pois embora a globalização tenha de facto impactos que podem ser 

considerados negativos, o neoliberalismo, esse sim traz consequências bastante graves para as 

sociedades e, em particular, para a educação. 

Nesta perspectiva, o conjunto de efeitos que hoje em dia associamos à globalização vêm já 

muito de traz e, não é consequência directa da globalização. 

Embora tendo impactos muito profundos em todas as esferas da vida pública e privada, a 

globalização não é um processo exclusivamente económico, nem negativo. O 

neoliberalismo35, embora sendo um fenómeno interligado com o processo de globalização, 

esse sim atravessou várias áreas da sociedade estendendo os princípios de mercado livre, com 

menor peso do Estado a áreas como a política, a cultura e a educação, como mais à frente 

analisaremos. 

À globalização podemos associar também efeitos muito positivos como a interdependência 

entre os seres humanos  e a necessidade de se criar uma rede de solidariedade entre os 

membros da espécie humana e da preservação do planeta (Charlot, 2007). Portanto, nesta 

perspectiva, o problema não é a abertura de fronteiras, mas sim as consequências que os ideais 

de neoliberalismo acarretam. 

Apesar das diferentes perspectivas encontradas em relação ao processo de globalização, a 

maioria dos argumentos partilha denominadores comuns como: o facto da globalização 

representar alterações nas relações sociais provocadas por uma tendência para a 

internacionalização, liberalização e universalização de valores e modos de vida, que 

aproximam os cidadãos que deixam de estar identificados apenas com os espaços físicos que 

                                            
35 O neoliberalismo é um termo que foi usado em duas épocas diferentes com dois significados semelhantes, porém distintos: na primeira 
metade do século XX significou a doutrina proposta por economistas franceses, alémães e norte-americanos voltada para a adaptação dos 
princípios do liberalismo clássico às exigências de um Estado regulador e assistencialista; a partir da década de 1970, passou a significar a 
doutrina econômica que defende a absoluta liberdade de mercado e uma restrição à intervenção estatal sobre a economia, só devendo esta 
ocorrer em setores imprescindíveis e ainda assim num grau mínimo. É nesse segundo sentido que o termo é mais usado hoje. A utilização do 
prefixo 'neo' não se refere a uma nova corrente do Liberalismo, mas à aplicação de alguns dos preceitos liberais consagrados e em um certo 
contexto histórico diverso daquele no qual foram formulados (no do século XVII, na Inglaterra, através de John Locke) . 
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habitam; o facto do Estado-nação já não ter a mesma autoridade inquestionável na definição 

das suas políticas num contexto onde os mercados estão cada vez mais interligados e o capital 

menos territorializado; a globalização também agrava as desigualdades sociais em termos de 

equidade económica e poder político.  

Assim, a globalização torna-se uma marca fundamental da sociedade na contemporaneidade, 

fruto das grandes proporções que do capitalismo, entendido como modo de produção e 

processo de civilização que veio alterar significativamente os quadros mentais e sociais de 

referência. Os significados e as conotações da globalização continuam a ser um desafio para 

as ciências sociais. 

 

3. Processos de globalização e mudanças no campo da educação 

Como vimos no ponto anterior a globalização, entendida como modo de produção e processo 

de civilização afecta todos os domínios da sociedade, inclusive, a Educação. O campo 

educacional é marcado pelo agravamento das crises mais generalizadas e das 

imprevisibilidades decorrentes do processo de globalização que, muitas vezes, vão em 

sentidos opostos e que fazem da educação uma área de interacções e influências que 

representam diferentes interesses políticos e económicos.  

Iremos de, seguida, abordar a educação no contexto da globalização, a partir da discussão de 

algumas premissas que apontam para o estabelecimento de uma agenda comum para as 

políticas de educação, na sociedade global, mas que encontra, também, agendas contra-

hegemónicas aos modelos impostos.  

Existem vários autores que analisam as relações entre os processos de globalização e as 

mudanças no campo da educação, e na maioria dos casos são referidas duas perspectivas: a 

perspectiva de uma Cultura Educacional Mundial Comum – CEMC -  proposta por John 

Meyer e seus colegas da Universidade de Stanford; e a proposta de Roger Dale de uma 

Agenda Globalmente Estruturada para a Educação – AGEE. 

A perspectiva de John Meyer da CEMC baseia-se numa abordagem que enfatiza a difusão 

mundial de padrões de organização da educação escolar, como parte de um processo de 

globalização cultural de longa duração, onde os principais actores são organizações 

internacionais.  

Esta cultura mundial é construída com base em modelos universais de educação, de estado e 

de sociedade caracterizados por “padrões de relativo isomorfismo e mudança convergente” 

(Afonso, 2001, p. 3). Os defensores desta perspectiva são chamados os “institucionalistas 
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mundiais” porque defendem as instituições do Estado-nação e o próprio Estado são moldadas 

por normas e ideologias comuns, independentemente das diferenças económicas, políticas e 

culturais de cada Estado. O facto dos sistemas educativos modernos se terem expandido por 

todo o mundo como um único modelo escolar é, na opinião destes autores, um claro exemplo 

destas ideias. A OCDE, a UNESCO e o Banco Mundial são considerados os principais actores 

que difundem estes padrões e modelos internacionalmente. 

Por outro lado, temos uma teoria desenvolvida no campo da sociologia das Políticas 

Educativas que defende que as alterações e tendências que se têm vindo a acentuar fazem 

parte de uma Agenda Globalmente Estruturada para a Educação que considera as 

especificidades nacionais, como também as suas relações com as dinâmicas transnacionais e 

globais (Antunes, 2004). Esta agenda é estruturada a partir do interface entre as forças 

económicas e capitalistas que influenciam a definição desta agenda e a mediação feita pelos 

governos e outros actores envolvidos na sua implementação, que fazem releituras e 

interpretações tendo em conta as suas particularidades contextuais. 

Tal como Antunes, em nosso entender, julgamos mais pertinente para esta investigação 

aprofundar a perspectiva de uma agenda globalmente estruturada para a educação para 

 “analisar o impacto e influência de entidades como a Comunidade/União Europeia e a interpenetração de 

políticas nacionais e comunitárias, a difusão/apropriação de orientações e modelos” (Antunes, 2004, p. 

117).  

Esta perspectiva defende que os Estados se confrontam com um conjunto de problemas 

essencialmente políticos e económicos gerados numa conjectura global que resultam numa 

série de constrangimentos  pressões para a acção dos Estados que vêm a sua autonomia 

limitada, e o leque de opções políticas diminuído. 

Para Antunes (2004) a emergência de uma agenda globalmente estruturada tem como 

principal característica a nova forma de actuação do Estado, que no contexto da economia do 

conhecimento orienta as suas prioridades para o apoio à acumulação, ao controlo social e à 

necessidade de legitimação das suas opções políticas e económicas. 

Nesta governação global, as acções dos Estados são moldadas pelas grandes organizações 

internacionais, que contribuem para a definição desta agenda globalmente estruturada para a 

educação. 

Este processo de internacionalização das políticas educativas desenvolve-se, na opinião de 

Barroso (2003), através de três efeitos: um efeito de contaminação, onde é feita uma 

transferência e importação de conceitos, medidas e modelos à escala mundial para justificar e 

legitimar opções nacionais; um efeito de hibridismo, onde existe uma sobreposição e uma 
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mestiçagem de diferentes lógicas, discursos e práticas resultando numa ambiguidade e 

pluralidade de políticas educativas; finalmente, um efeito de mosaico, são adoptadas medidas 

“avulsas” que se destinam a fenómenos e situações específicas.  

Em nossa opinião, a criação de um espaço transnacional de educação é resultado de uma 

dinâmica onde se confundem todos estes efeitos, dado que existe um campo conflitual onde se 

geram interdependências económicas, políticas com influências internacionais, nacionais, 

regionais e locais.  

Mas vejamos como é definida esta agenda global ao nível internacional através dos chamados 

“agentes globalizadores” (Charlot, 2007) ou seja como é que a partir de um modelo de 

globalização neoliberal, se promoveram políticas educacionais à escala internacional, através 

de agendas definidas por organizações multinacionais e bilaterais tais como o FMI, o BM, a 

UNESCO, a OCDE, etc. 

A criação de um sistema de organizações internacionais de natureza intergovernamental, tanto 

no plano das Nações Unidas (para além da própria ONU foram criadas agências 

especializadas como a UNESCO para a área da educação, ciência e cultura e o FMI e Banco 

Mundial no campo financeiro e de ajuda ao desenvolvimento) como no plano da cooperação 

económica num determinado espaço geográfico (como a OCDE) deu um forte impulso à 

internacionalização das problemáticas educacionais. 

A criação destas organizações abriu uma nova era para a circulação dos conhecimentos sobre 

educação. A tendência para a estandardização (iniciada anteriormente aquando da Escola de 

Massas) foi reforçada por estas organizações através dos seus peritos e especialistas que se 

esforçavam por tornar comparáveis as suas análises dos sistemas educativos.  

A formulação das políticas educativas, particularmente nos países que Teodoro (2003)  refere 

como sendo da periferia ou semiperiferia do sistema mundial, começou a depender cada vez 

mais da legitimação e da assistência técnica das organizações internacionais, o que nos anos 

60 levou a uma rápida difusão das Teorias do Capital Humano e da planificação educacional, 

que constituem o núcleo duro das teorias da modernização que utilizavam a educação como 

instrumento de auto-realização pessoal, progresso social e prosperidade económica. 

Tendo por base um paradigma positivista, o objectivo destas organizações era construir uma 

racionalidade científica que permitisse formular leis gerais capazes de orientar as reformas 

dos vários países no campo da educação. Através de uma série de iniciativas como workshops, 

seminários, encontros, estudos, exames, estas organizações criaram uma vasta rede de 

contactos, financiamentos, conhecimentos  e informação entre os vários países e os 
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investigadores e peritos destas organizações que impulsionaram uma internacionalização dos 

problemas educacionais.  

O trabalho destas organizações assentava num conceito de Educação Comparada, onde 

através de dados estatísticos se visava fazer comparações entre os vários sistemas educativos 

do mundo. É claro que o conhecimento produzido era muito limitado, servindo apenas para as 

autoridades nacionais legitimarem as suas políticas.  

As constantes iniciativas e publicações destas organizações internacionais desenvolveram 

uma normalização das políticas educativas nacionais, e estabeleceram uma agenda fixa que 

não definia apenas as prioridades em educação, como também as formas de equacionar e 

resolver os problemas, que assumiam a forma de um mandato, mais ou menos explícito 

conforme os países e a sua centralidade. 

Como exemplo desta situação, referimos o Relatório Jacques Delors que aponta os quatro 

pilares da educação para o contexto actual, e cujos princípios têm sido adoptados e acolhidos 

por vários países no mundo. 

Esta tendência para comparar os sistemas de educação no mundo, surge num contexto de 

crescente insatisfação da sociedade face aos sistemas educativos, pelo facto do crescente 

investimento em educação não ter vindo a produzir os resultados esperados, em termos de 

igualização de oportunidades no acesso e promoção social dos sectores mais desfavorecidos.  

Neste contexto de insatisfação, tornou-se necessário justificar os gastos em relação aos 

resultados criando as condições sociais de implementação de mecanismos de 

responsabilização - accountability (Afonso, 1998). 

Para isso, estas organizações começaram a desenvolver grandes projectos de análise das 

políticas educativas baseados em indicadores de ensino. Embora estes indicadores tenham 

começado por ser necessários como forma de justificação dos custos com a educação, hoje em 

dia são utilizados como fonte de informação aplicada à avaliação, à planificação e à 

administração do ensino. 

A finalidade dos indicadores da educação é dar a conhecer aos decisores, a situação do 

sistema de ensino, por forma a facilitar a sua análise e a sua avaliação, para se poderem 

questionar velhas e novas orientações para a acção política (Nuttall, 1994).  

Portanto, sob a  égide destas organizações e no panorama económico mundial, muitos Estados 

viram-se obrigados a reorganizar as suas políticas educativas no sentido de se tornarem 

Estados mais competitivos e a atraírem o investimento internacional para os seus territórios.  
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Para autores como Hill (2003) a reestruturação mundial dos sistemas educativos faz parte de 

uma ofensiva ideológica e política do capital neoliberal. Sendo o princípio fundamental do 

capitalismo a maximização do lucro privado, as políticas neoliberais resultaram: 

“numa perda de equidade e da justiça económica e social; numa perda de democracia e da 

responsabilidade democrática ; numa perda de pensamento crítico dentro de uma cultura de desempenho” 

(Hill, 2003, p. 28). 

Neste contexto, é construído um consenso transnacional sobre as reformas necessárias para a 

educação por forma a cumprir as necessidades de eficiência das empresas. Objectivo este, que 

Hill (2003) considera tem vindo a ser disseminado através de organizações transnacionais, 

dominadas pelas elites políticas e económicas. 

No entanto, embora a globalização, ou o neoliberalismo como defende Charlot (2007), possa 

estar a ter influência na reorientação das políticas educativas dos Estados, ela não se sobrepõe 

à decisão dos Estados. Ou seja, embora estejamos perante uma governação global ainda 

persistem as particularidades nacionais nas próprias políticas de educação.  

No panorama educativo, não existe uma imposição de países mais fortes sobre mais fracos. O 

que aconteceu foi a emergência de um espaço transnacional de educação sustentado por 

organizações internacionais, mas cujos efeitos nas políticas educativas nacionais ainda é 

mediado pela acção dos Estados. Ou seja, os efeitos são indirectos e as regras podem ser 

interpretadas de maneiras diferentes por cada estado, tendo em conta as suas particularidades. 

Portanto, não podemos considerar o efeito da globalização como um enfraquecimento do 

poder dos Estados mas como uma capacidade de responder colectivamente a forças globais 

impossíveis de responder isoladamente. 

Por um lado, os efeitos da globalização são visíveis através da fixação de uma agenda global 

para a educação que começou no quadro do anterior modelo desenvolvimentista; mas, por 

outro lado, os efeitos desta globalização nas políticas nacionais são variados e diversos, 

devido às particularidades de cada Estado e da forma como interpretam esta agenda 

globalmente estruturada. Nesta perspectiva, os efeitos globais têm mais a ver com esta agenda 

global do que com um mandato explícito imposto aos estados.  

Aqui podemos introduzir uma ideia de Boaventura Sousa Santos  (2001) quando este refere 

que não existe apenas uma globalização mas várias e que elas coexistem em diferentes 

velocidades - globalização de baixa intensidade e globalização de alta intensidade. Na área da 

educação, parece estar a acontecer uma globalização de baixa intensidade, pois os estados 

ainda desempenham uma papel importante de mediadores no processo de formulação das 

respectivas políticas, enquanto que noutras áreas como a economia verificamos que existe 
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uma globalização de alta intensidade  onde os Estados não conseguem definir as orientações 

políticas, visto as forças de mercado assumirem esse controle.  

Neste contexto, os debates em torno dos efeitos da globalização na educação prendem-se 

essencialmente com a questão da convergência de políticas e com a questão da influência de 

instituições internacionais na definição das políticas educativas nacionais (Neves, 2005). 

No entanto, Charlot (2007) introduz-nos uma outra questão que alarga este debate e alarga a 

discussão sobre o que de facto influência as políticas educativas. Na sua tese este autor 

argumenta que, até agora, a globalização teve poucos efeitos na educação, porque as grandes 

transformações foram impulsionadas pelas lógicas dos anos 80. Lógicas estas assentes em 

ideais do neoliberalismo que estão na origem das grandes transformações de que hoje a 

educação é alvo, e por muitos criticadas . 

Através de um retrospectiva histórica Charlot (2007) identifica um conjunto de fenómenos 

que ilustram a introdução de lógicas neoliberais na esfera da educação. 

O primeiro fenómeno surgiu nas décadas de 60/70, a chamada época do Estado 

desenvolvimentista onde a educação passou a ser pensada numa lógica económica. 

O segundo fenómeno apontado pelo autor é o facto das lógicas socioeconómicas impostas na 

década de 80 darem origem às lógicas de qualidade e eficácia que, nesta perspectiva não 

foram criadas pela globalização, sendo sim lógicas de modernização.  

O terceiro fenómeno identificado por Charlot é o facto da própria globalização entendida 

como interdependência das economias e das sociedades, até agora, pouco ter incidido na 

educação em vários países. Teve grande influência em países do sul através do FMI e do 

Banco Mundial. 

O quarto fenómeno é o surgimento de um movimento que aceita  abertura mundial, sem 

concordar com a globalização e com a lógica neoliberal. É um movimento que assenta nos 

Fóruns Sociais Mundiais nascidos em Porto Alegre nos Fóruns Mundiais de Educação, e nas 

Nações Unidas nos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio. 

Portanto, o contributo deste autor é muito importante no sentido em que nos dá uma visão 

diferente sobre o processo de globalização e a sua influência no campo da educação. O autor 

faz uma distinção clara entre os efeitos da globalização e os efeitos do neoliberalismo, este 

último sim, responsável pelos efeitos negativos e perversos da educação nos dias de hoje. 

Independentemente da discussão entre globalização ou neoliberalismo, enquanto principais 

forças que influenciam a educação contemporânea, gostaríamos apenas de partir de algumas 
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premissas que consideramos serem as principais quando se fala de educação no contexto da 

globalização. 

De, facto existe um discurso global em torno da educação, que fixou uma série de temas 

associados à educação contemporânea. 

Spring (2008) apresenta-nos uma síntese interessante sobre as principais correntes e 

discussões em torno do processo de globalização e a educação. 

A primeira corrente assenta no trabalho de vários autores referenciados por Spring (2008). 

Entre eles Spring destaca os trabalhos de Ramirez, Baker & LeTendre, Boli & Thomas, 

Meyer, Kamens & Benavot que defendem uma visão positivista da existência de uma cultura 

mundial caracterizada por ideais ocidentais de escolarização de massas e que serve de modelo 

para a educação mundial.  

Existe uma outra corrente de autores que Spring (2008) denomina de “sistemas mundiais” que 

encara o mundo dividido em duas zonas principais, por um lado a parte constituída pelos 

EUA, a UE e o Japão e, por outro, as zonas de periferia. Esta abordagem é ilustrada pelos 

trabalhos de Arnova, Clayton e Wallerstein. 

Temos, também a corrente que Spring (2008) denomina de “pós-colonialista” e que se 

caracteriza pela visão da globalização como um esforço de impor agendas políticas e 

económicas particulares na sociedade, em benefício das nações mais ricas (Brown & Lauder, 

Apple, Gabbard, Olson). 

Finalmente, temos a corrente que analisa o processo de globalização como um conjunto de 

trocas e empréstimos de ideias educacionais no contexto global e que é muito baseada em 

quadros de referência antropológicos e culturais. Autores como Anderson-Levitt, Benhabib, 

Schriewer & Martinez e Steiner-Khamsi são alguns dos que se enquadram nesta perspectiva e 

que são referidos por Spring (2008).  

Independentemente destas perspectivas, existe, de facto, algum consenso em relação aos 

discursos dominantes na educação mundial e na sua importância enquanto influência na 

construção de uma agenda política mundial. 

Estes discursos globais, têm forte incidência no tema da economia do conhecimento, no 

capital humano, na aprendizagem ao longo da vida, nos movimentos migratórios, no 

neoliberalismo, na uniformização, e estes temas reflectem-se nas políticas nacionais.  

 



 109 

Notas conclusivas  

Este capítulo permitiu-nos compreender algumas das condicionantes actuais para as políticas educativas no 

contexto da globalização, bem como a redefinição do papel de alguns dos actores influentes na regulação das 

políticas educativas.  

Verificamos que existem vários autores com diferentes posições em relação ao processo de globalização. Para 

uns, este processo prende-se mais com a emergência de organizações internacionais que influenciam e 

constrangem a acção dos Estados-Nação. Para outros, falar de globalização significa falar de influências 

económicas caracterizadas por um enorme volume de trocas, aumento de produção e de consumo, fluxos capitais 

e interdependências monetárias. Para outros autores, e dada relevância às influências negativas do neoliberalismo 

que estende os seus princípios não só à esfera económica, como também às esferas políticas, sociais, culturais e 

educativa. Existem também autores que referem que a globalização significa, acima de tudo, a emergência de 

novas formas culturais que se estendem globalmente e que através das TIC e dos media proporcionam uma 

maior aproximação entre o local e o global.  

De facto, os fenómenos associados à reestruturação económica que começou no final dos anos 70 andaram 

associados à implementação de políticas neoliberais na maioria dos países.  

Durante muito tempo o Estado foi o único decisor político na esfera educativa, servindo-se da educação como 

forma de afirmação da sua soberania e como forma de socialização de identidades em torno de um ideal de 

cidadania nacional. O Estado teve um papel importante no desenvolvimento da escola de massas e esta serviu os 

objectivos de consolidação de um Estado-nação. 

No entanto, hoje em dia não podemos afirmar que estamos a existir à dissolução do Estado-nação, por influência 

das influências geradas no contexto da globalização. Podemos verificar, sim, que o Estado assumiu um novo 

papel no seio nas interdependências que hoje caracterizam as nossas sociedades. 

Isto porque as multimensionalidade do processo de globalização obrigou a novos posicionamentos e a novas 

respostas em todas as esferas da sociedade. Na educação estas influências levaram a transformações que foram 

ganhando relevo ao longo dos anos. 

A globalização económica trouxe à educação novas pressões ao nível da sua relação com o trabalho, visto que as 

lógicas neoliberais exigem uma maior e melhor formação de mão-de-obra qualificada, introduzindo lógicas de 

eficácia e de qualidade, de acordo com leis de concorrência e competitividade. Por outro lado, para além de 

formar cidadãos e trabalhadores, a escola tem agora de formar consumidores. Isto originou uma tendência para 

considerar a educação como uma mercadoria, um produto de troca que tem de ser vendável com maior eficácia 

ao menor custo, reduzindo o papel do Estado e introduzindo lógicas de avaliação e de comparabilidade. 

A globalização política, como já referimos, trouxe novos constrangimentos e pressões para a autonomia os 

Estados-Nação, obrigando-os a assumir um papel de reguladores ou mediadores, ao mesmo tempo que alargou a 

arena de decisão política a outros agentes que implicitamente ou explicitamente participam no processo de 

formulação da política educativa a vários níveis e sob diversas formas. Por outro lado esta globalização política 

enfraqueceu a noção de cidadão como identidade nacional, para introduzir outras cidadanias como a cidadania 

global, ou a cidadania europeia, no caso da União Europeia.  

A globalização cultural trouxe uma tendência para a homogeneização e para a estandardização e ao mesmo 

tempo um fragmentação cultural que tornou mais evidentes os confrontos entre a chamada cultura global e as 
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culturas locais. É o chamado multiculturalismo que aproxima culturas distintas construindo um mosaico cultural 

onde se confrontam valores e crenças diversificados, o que traz à educação novos desafios como o respeito pela 

diversidade e pela diferença do outro. 

Existe algum consenso sobre as influências neoliberais na esfera da educação por acção das organizações 

internacionais que impõem uma agenda educativa baseada em avaliações, financiamentos e estandardizações. 
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CAPÍTULO . 3 

A CONSTRUÇÃO EUROPEIA E AS ACTUAIS ESTRATÉGIAS DE 

DESENVOLVIMENTO 

 

Notas introdutórias 

A União Europeia foi um projecto desenvolvido ao longo de vários séculos, embora a sua consolidação 

institucional tenha ocorrido apenas a partir da II Grande Guerra Mundial.  

Este processo de construção da União Europeia foi um processo com vários avanços e recuos, caracterizado pelo 

debate entre “integração” e “cooperação”. Ou seja, em alguns momentos este projecto pendia para uma 

aproximação entre os Estados, outras vezes a tendência era mais para a instauração de uma autoridade comum 

supranacional que obrigasse os Estados a ceder parte da sua soberania.  

O principal objectivo deste capítulo é compreender a evolução do processo de construção da União Europeia 

para depois enquadrar as estratégias de desenvolvimento actuais e os principais desafios colocados actualmente 

aos Estados que fazem parte desta União Comunitária. 

 

1. Antecedentes históricos do projecto europeu 

A ideia de união dos países europeus é muito remota e foi surgindo em diferentes momentos e 

contextos geográficos dentro da Europa.  

Nunes (1998) refere alguns dos acontecimentos históricos da antiguidade que tentaram criar 

uma certa homogeneidade na Europa, embora estes períodos fossem logo seguidos por 

movimentos contrários, de separação de Estados.  

Como exemplos os autor refere: a romanização; o esforço de Bizâncio na conservação do 

espírito europeu através da organização do Estado, do exército, das letras, artes e economia; 

as tentativas de Clóvis, rei dos Francos e de Carlos Magno, foram de duração limitada e até 

fracassadas, mas não deixam de ser tentativas de unificação na Europa; na Idade Média, o 

cristianismo, é considerado por alguns (Pérez-Bustamante & Colsa, 2004)  como um dos 

fenómenos precursores da UE; Dante que em 1306 publica “a Divina comédia” defendia a 

ideia de um imperador que dominasse os outros soberanos europeus; com o fim da guerra dos 

Cem Anos (1340-1453) surge o movimento de domínio da Europa pelas mãos dos 

Habsburgos, que com Carlos V criaram um vasto império.  

No entanto, autores como Hen e Léonard (2002) referem que as principais utopias de união de 

Estados Europeus pertencem aos séculos XVII e XVIII. 
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Um dos mais conhecidos projectos é aquele que foi desenhado pelo Duque de Sully quando 

publicou as suas memórias do tempo em que foi ministro do Rei Henrique IV de França 

(1620-1635). Este seu projecto apresentava já uma ideia de união de uma Europa constituída 

por quinze Estados organizados sob um Conselho Comum.   

No século XVIII o abade de Saint-Pierre (1713-1717) desenvolve o Projecto de Paz Perpétua  

onde se preconizava uma Sociedade Europeia composta por 24 deputados representantes de 

alguns Estados Europeus.  

No “século das luzes” surgem também outros filósofos e pensadores da época que defendiam 

a ideia de criação de uma Europa Unida. Leibniz, apoiava as ideias de Saint-Pièrre; Jean-

Jacques Rousseau também desenvolveu os seus trabalho em torno das propostas de Saint-

Pièrre e o seu Projecto de Paz Perpétua; tal como também fez o filosofo britânico Bentham ou 

Emmanuel Kant (Nunes, 1998).  

Mas não iremos aprofundar estes ideais utópicos cuja “viagem” nos poderia levar até aos 

filósofos gregos.  

No século XIX, a Europa ficou marcada por uma época revolucionária, onde a revolução que 

mais e maiores consequências provocou foi a revolução francesa. A França exportou por todo 

o continente e para o mundo os princípios revolucionários que levaram a fim do Antigo 

Regime e ao começo de um novo mundo.  

Foi nesta sequência de eventos que surgiu Napoleão Bonaparte que unificou a Europa através 

da conquista de países contra a vontade dos Europeus. Modernizou e uniformizou as 

estruturas dos espaços europeus e também codificou os seus sistemas legislativos. Napoleão 

chegou a firmar publicamente, em Santa Elena que “ele foi partidário de criar uma 

confederação de povos na Europa, de unificar moedas, os pesos, as medidas e as legislações” 

(Pérez-Bustamante & Colsa, 2004). 

“No início do século XIX, com Napoleão, dá-se uma das mais típicas e relevantes tentativas hegemónicas 

da Europa que soçobra às portas de Moscovo e Waterloo” (Nunes, 1998, p. 25).  

O Conde de Saint-Simon, foi um dos exemplos daquilo que alguns chamam da mais brilhante 

ideia de uma Europa unificada, quando em 1803 publica uma “Carta de um habitante de 

Genebra aos seus contemporâneos” defendendo a criação de um novo poder espiritual supra 

estatal. Também em 1814, juntamente com Agustín Thierry, Saint-Simon escreve uma obra 

onde se manifesta como o verdadeiro precursor da tendência institucionalista.  

O século XIX foi também o século dos nacionalismos, onde os Estados-Nação afirmavam as 

suas identidades. Este século não favoreceu a união dos países europeus. No entanto, no plano 
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intelectual mantinha-se viva a ideia de uma união entre os países europeus. Um movimento 

artístico, literário, religioso e sentimental conduz a uma “Europa Romântica” na qual a 

exaltação das nacionalidades não elimina o ideal europeu (Pérez-Bustamante & Colsa, 2004). 

Exemplos deste movimento são Giuseppe Mazzini, herói do romantismo nacionalista que 

lutou por uma Itália unificada, dentro de uma Europa unida.  

Também Victor Hugo popularizou nas suas obras a expressão “Os Estados Unidos da 

Europa” (mais tarde retomada por Winston Churchill) num discurso inaugural inserido no 

congresso da Paz de Paris, onde claramente evoca ideais europeístas.  

“A profecia de Victor Hugo sobre os Estados Unidos da Europa, em 1814, no discurso de abertura do 

Congresso da Paz (...) continua a não passar de uma profecia, embora de facto, passados centro e trinta e 

cinco anos os povos tenham elegido, por sufrágio universal, um Parlamento Europeu, ainda que com 

poderes limitados (Nunes, 1998, p. 31).  

Proudhon, nas suas obras expressa a hostilidade contra uma autoridade centralizadora e 

defende o federalismo europeu. Para ele, a união da Europa passa pela criação de uma 

federação que na sua perspectiva é a única forma de libertar os indivíduos do estatismo, a 

Europa deve ser assim uma “federação de federações”.  

Mas a realidade política mantinha-se bem afastada destas ideias de unificação europeia. 

Nos finais do século XIX os nacionalismos europeus chocavam entre si, como afirmam Pérez-

Bustamante e Colsa (2004). Depois de uma série de conflitos bélicos na Europa do Leste, o 

que surgiu inicialmente como um conflito europeu, passou a ser um conflito mundial. Entre 

1914 e 1918 dá-se a Primeira Grande Guerra Mundial, que só termina com a abdicação de 

Guilherme II da Alemanha.  

No dia 28 de Julho de 1919 assinava-se na Galeria dos Espelhos em Versalhes o chamado 

“Tratado de Versalhes” que declarava que a Alemanha e os seus aliados  foram os verdadeiros 

culpados do conflito e que deviam responder elas perdas e danos sofridos pelos governos 

aliados e associados. 

O Conde Richard Coundenhove-Kalergi publicava em 1923 uma obra intitulada Pan-Europa 

onde defendia abertamente a criação de um movimento europeu com o objectivo de alcançar a 

União da Europa e evitar o domínio militar dos bolcheviques e o domínio económico dos 

Estados Unidos da América. 

Aristide Briand, ministro dos negócios estrangeiros francês assinou com  a Alemanha, em 

1925, o Tratado de Locarno a favor de um movimento Pan-Europeu. Este ministro dos 

negócios estrangeiros de França foi considerado por muitos como um dos maiores precursores 
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do movimento a favor de um projecto de unificação dos estados europeus, chegando mesmo a 

ocupar a presidência de honra do movimento Pan-Europeu. 

No entanto os países europeus não se tinha recuperado totalmente das consequências da I 

Guerra Mundial. A crise económica mundial de 1929 facilitou o nacional-socialismo de Hitler 

que ao ocupar a margem esquerda do Rio Reno, viola as disposições do Tratado de Versalhes. 

Com a anexação da Áustria em 1938 e a assinatura com a Itália do Pacto de Aço, e com a 

invasão da Polónia estão estabelecidas as condições para ser declarada guerra à Alemanha, 

por parte de Reino Unido e pela França em 1939. 

Durante esta época, o projecto de constituir uma Europa unificada fazia parte dos ideais nazis.  

Perante esta evolução histórica, não nos parece que a ideia de uma Europa unida 

voluntariamente tivesse tido grande sucesso. No entanto, consideramos que, utópicas ou não, 

as ideias de uma Europa unida têm, de facto, antecedentes históricos importantes, que 

merecem ser analisados.  

Terminamos com uma apreciação de Nunes (1998) que revela que o facto dos ideais de UE 

terem pertencido apenas a uma elite, tenha sido um dos principais factores da impopularidade 

da Europa Unida, que ainda hoje se manifesta. 

“O ideal Europeu nasce, como se pode verificar, pela nossa breve anotação, de uma elite. Elite, bem-

pensante, que reunia de facto personalidade as mais destacadas, nos campos político, económico-

empresarial, e cultural – escritores, petas, artistas. Não foi um movimento popular. Essa elite desenvolveu 

essas ideias em círculos relativamente restritos. Não soube transformá-la numa ideologia transmissível às 

massas. Talvez esteja neste facto, o pecado original do europeísmo, que tem influenciado negativamente a 

construção europeia, e que a Europa está a pagar actualmente (...)” (1998, p. 32).  

 

2. Os primeiros movimentos de integração económica 

Como vimos anteriormente, no século XX as duas guerras mundiais acentuaram a tendência 

para uma divisão entre os países europeus. A ideia de união só volta a surgir depois da II 

Guerra Mundial, onde a reconstrução europeia é encarada como o único meio para garantir a 

paz.  

Em 1945 é criada a Organização das Nações Unidas, bem como outros organismos 

internacionais como o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o BIRD – Banco Internacional 

para a Reconstrução e o Desenvolvimento. Todos estes organismos tinham como principal 

objectivo restabelecer a prosperidade na Europa, para que fosse possível manter condições 

para a paz.  
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Em Setembro de 1946, Winston Churchill faz um discurso em Zurique onde apela à 

reconstrução Europeia e à reconciliação franco-alemã.  

“A ideia de Churchill, teve um acolhimento favorável em diferentes sectores políticos desde os cristãos-

democráticos (...) aos socialistas. Mas a ideia de Churchill referia-se à associação entre a França e a 

Alemanha, extensível a outros países continentais, mas não à Inglaterra. A Inglaterra ficaria como uma 

espécie de protector da Europa (Nunes, 1998, o. 33).  

A intervenção económica dos EUA para a recuperação económico da Europa começa em 

1947, quando o general norte-americano Marshall propõe, num discurso proferido na 

Universidade de Harvard, um plano para ajudar financeiramente os países da Europa 

devastada pela guerra. Este discurso culminou na criação do “European Recovery Program”, 

mais conhecido como “Plano Marshall”.  

Em Abril de 1948 é criada a OECE – Organização Europeia de Cooperação Económica (12 

anos mais tarde viria a ser substituída pela OCDE – Organização para a Cooperação e  

Desenvolvimento Europeu) para coordenar a cooperação europeia. 

Uma importante tentativa para criar uma Europa unida foi a constituição em 1949 do 

Conselho da Europa. 

Em 1951 Jean Monnet propõe, num memorando apresentado ao ministro dos negócios 

estrangeiros francês Robert Schuman, que as produções francesas e alemãs se unam sob a 

alçada de uma Alta Autoridade, um órgão supranacional composto por órgãos independentes. 

É Jean Monnet quem da o passo decisivo para o início da integração económica da Europa.  

Esta ideia é também defendida por Robert Schuman que propõe a instituição de uma 

associação para a produção e consumo de carvão e de aço e a criação, para esse efeito, de uma 

organização europeia entre a França e a Alemanha. Na sequência destas propostas, em 1951 é 

criada a CECA – Comunidade Europeia do carvão e do Aço - constituída pela República 

Federal da Alemanha, pela Itália, Bélgica, Países Baixos, o Grão-Ducado do Luxemburgo e 

França. Esta Comunidade entra em vigor com a assinatura do Tratado de Paris. A Inglaterra 

opta por ficar de fora, pois considera as regras demasiado restritivas.  

Anos mais tarde a Europa dos Seis tenta constituir uma Comunidade Europeia de Defesa, para 

estender os sucessos da CECA ao plano militar. Esta tentativa veio a revelar-se uma tentativa 

falhada, quando este projecto foi rejeitado pelo parlamento Francês e deixou a Europa numa 

profunda crise política. 

“Após os malogros das tentativas de criação da Comunidade Política (1953) e da Comunidade Europeia 

da Defesa (1954), será ainda Jean Monnet a relançar a ideia europeia , ao criar o Comité de Acção pelos 

Estados Unidos da Europa” (Han e Léonard, 2002, p. 30). 
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Em Junho de 1955, os ministros dos negócios estrangeiros da Europa dos seis reúnem-se em 

Messina e desta reunião resultam dois objectivos estratégicos: por um lado, a intenção de 

produzir energia nuclear para fins pacíficos, e por outro a realização de um Mercado Comum. 

Spaak, Ministro dos negócios Estrangeiros belga, ficou encarregue de coordenar os trabalhos 

de uma Comissão para elaborar um relatório sobre esses objectivos.  O que ficou conhecido 

como o relatório Spaak, foi adoptado como base das negociações dos Tratados Euratom 

(CEEA – Comunidade Europeia de Energia Atómica) e do Mercado Comum (CEE – 

Comunidade Económica Europeia). Estes Tratados foram assinados em Roma em 1957.  

A Inglaterra não aderiu aos Tratados de Roma e tentou evitar a sua concretização. Assim, 

associou-se à Suécia para estabelecerem uma zona de trocas livres. Juntamente com outros 

seis países não pertencentes à CEE36 criam a EFTA – European Free Trade Area. 

“A Inglaterra não aderiu ao Tratado de Roma e tentou evitar a sua concretização, procurando diluir o 

projecto numa zona de livres trocas, visto entender não lhe ser possível aceitar a hipótese de sacrificar as 

suas preferências no comercio com a Coommonwealth” (Nunes, 1998, p. 50).  

Com o progressivo desmoronar da “Commonwealth” e o declínio da economia britânica, a 

Inglaterra vê-se obrigada a solicitar a adesão à CEE, dados os êxitos do Mercado Comum. 

Esta proposta de adesão é feita em 1961 e é recusada pela França. Em 1967 a Inglaterra volta 

a pedir a adesão à CEE, juntamente com a Irlanda, a Dinamarca e a Noruega. Embora com a 

oposição da França, as negociações mantiveram-se e em 1972 efectiva-se a adesão destes 

novos países à Comunidade Económica Europeia37.  

Com a oposição da França à adesão da Inglaterra à CEE, desencadeia-se uma grave crise na 

CEE. Os anos 70 são caracterizados por sérios abalos, quando se instala uma crise económica, 

financeira e institucional. O Mercado Comum não se efectivou, as instituições não têm 

autonomia para tomar decisões que vinculem os Estados-Membros e os obstáculos à livre 

circulação de pessoas, bens e serviços mantêm-se.  

Em 1973 esta crise económica obriga os Estados a procurar soluções nacionais. Alguns países 

como a Inglaterra e a Alemanha revêem as suas contribuições para a Comunidade Europeia e 

retiram grande parte do seu investimento o que provoca, na década de 80, um importante 

défice no orçamento comunitário.  

                                            
36 Inglaterra, Dinamarca, Suécia, Noruega, Áustria e Portugal.  
37 Nesta altura faziam parte da CEE: República Federal da Alemanha, pela Itália, Bélgica, Países Baixos e o Grão-Ducado do Luxemburgo e 
França. Com a entrada da Inglaterra entram também a Dinamarca a Irlanda e a Noruega. Em 1981 adere a Grécia e em 86, Portugal e 
Espanha. Em 1995 a Comunidade Europeia sofre mais um alargamento e aderem a A Áutria , a Finlândia a Suéca e a Noruega.  
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Em resposta ao contexto de crise em 1979 é criado o Sistema Monetário Europeu para gerar 

uma convergência económica entre os Estados-membros de modo a facilitar as relações 

financeiras e comerciais. Esta acontecimento representou um marco muito importante para a 

UE, pois foi a partir daqui que se instituíram as bases para a moeda única que viria a 

confirmar-se no início do século XXI. 

 

3. O início da edificação de uma União política  

Na década de 80 a ineficiência das instituições europeias eram evidentes e a forma como 

representavam os interesses dos governos e dos povos não era conducente à construção da 

confiança necessária para que as várias partes continuassem a trabalhar no sentido do 

aprofundamento da integração. 

A partir de 1985 começam as primeiras tentativas de relançamento de integração. A CEE 

inicia o seu processo de construção de um grande mercado único europeu. A publicação do 

Livro Branco sobre a conclusão do mercado Interno  a cargo de uma Comissão presidida por 

Jacques Delors, aponta medidas para a concretização do Mercado Único Europeu.  

“Perante a verificação do malogro da construção europeia (a não-europa) que o relatório Albert-Ball, 

nomeadamente, evidenciava com clareza, a comissão Delors, nomeada a 1 de Janeiro de 1985, decidiu 

reagir com a publicação, em Junho de 1985, de um Livro Branco sobre a conclusão do mercado interno 

(no qual, além do diagnóstico sobre a manutenção das fronteiras, figuram, ao pormenor, as medidas a 

tomar para a realização do Mercado Comum)” (Hen e Léonard, 2002, p. 56). 

No Conselho Europeu de Bruxelas em Março de 1985, o primeiro depois de Jacques Delors 

ter assumido a presidência da Comunidade Europeia, definiu-se um conjunto de acções para 

levar a cabo até finais de 1992, tendo em vista a entrada em vigor em 1993 do Mercado Único 

Europeu. Nesta altura, também se decidiu convocar uma Conferência Intergovernamental para 

rever os Tratados de Roma.  

Em Dezembro de 1985 é aprovado o Acto Único Europeu, assinado em Haia em 1986. O 

objectivo deste acto era o estabelecimento de um mercado único, um espaço sem fronteiras 

onde pessoas, bens, serviços e capitais fossem livres de se movimentar (Nunes, 1998). Estava 

lançada uma reforma das instituições comunitárias que lança as bases para a instituição de 

novas políticas.  

Depois da abertura dos países do leste em 1989, surge a necessidade de dar a esses países uma 

imagem da Comunidade Europeia que fosse uma união mais democrática e não apenas um 

grande mercado económico. Era necessário passar de uma Comunidade Económica para uma 

união política (Hen e Léonard, 2002).  
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As Conferências Intergovernamentais sobre a União Económica Monetária e a União politica 

decorreram durante  ano de 1991 e terminaram em Dezembro em Maastricht com a aprovação 

de um projecto de tratado sobre a UE, assinado no ano seguinte, também em Maastricht.  

Este que ficou conhecido como o Tratado de Maastricht abrange muito concretamente as 

questões ligadas à União Económica Monetária, e muito vagamente, como era de esperar, às 

questões ligadas à União Política.  

“Não obstante estas dificuldades, o Tratado de Maastricht entrou em vigor, permitindo passar da lógica da 

integração económica, que era a da Comunidade Económica Europeia, para uma lógica da integração 

política, que é a da União, porque, apesar de a maioria dos Estados não ter querido que se fizesse 

referência ao “laço federal” no texto, o objectivo é, a prazo, a criação de uma espécie de Estado federal 

europeu” (Hen e Léonard, 2002, p. 71). 

A UE instituída por este tratado assenta em três pilares fundamentais. O primeiro é 

constituído pelas três actuais comunidades (a CEE – Comunidade Económica Europeia - que 

muda para CE – Comunidade Europeia; a CECA – Comunidade Europeia do Carvão e do 

Aço; e a CEEA – Comunidade Europeia da Energia Atómica – ou Euratom). O segundo pilar 

corresponde à politica externa e de segurança comum (PESC) e o terceiro é relativo à 

cooperação nos domínios da justiça e dos assuntos internos (Nunes, 1998).  

O processo histórico e jurídico da construção da UE vive um dos seus momentos mais 

marcantes com a aprovação deste tratado que se converterá na pedra angular do ordenamento 

jurídico comunitário e uma das mais importantes ferramentas para a construção da UE. Este 

tratado é constituído por mais de 300 artigos que modificam,  complementam e introduzem 

novas disposições nos tratados anteriores (CECA, CEE, Euratom ou CEEA e Acto Único). O 

Tratado de Maastricht também consagra a denominação de UE em substituição de 

Comunidade Europeia. 

Em 1992 também se iniciam novas negociações para ampliar o número de membros da UE e 

estão na mesa as candidaturas da Suécia, Finlândia, Áustria e Noruega. Mas a consulta 

popular aos noruegueses ditou o “não” à adesão à UE. Em 1995 entram em vigor as adesões 

dos três estados, totalizando 15 o número de membros da UE.  

Na Cimeira de Amesterdão em Junho de 97 foi adoptado um novo Tratado que modificava o 

Tratado da União Europeia (Tratado de Maastricht). Assinado em Outubro de 1997, o Tratado 

de Amesterdão entrou em vigor em Maio de 1999 depois de um longo período de ratificação. 

Este Tratado foi o resultado de um processo de integração num sentido mais político, que 

conduziu a uma série de medidas que permitem não apenas o reforço das politicas internas, 

mas também no sentido de um futuro alargamento. 
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“A comunitarização de algumas áreas como a politica Social e partes do pilar da Justiça e Assuntos 

Internos, associada à integração do Acordo de Schengen no Tratado, assim como à cooperação reforçada 

na PESC, indiciam importantes passos dados no desenvolvimento de áreas sempre consideradas de 

interesse vital para os Estados e que durante décadas furtaram ao prosseguimento de um projecto de 

integração” (Hen & Léonard, 2002, p. 78).   

Ou seja, a nível jurídico, o Tratado de Amesterdão altera determinadas disposições do Tratado 

da União Europeia, dos Tratados que instituem as Comunidades Europeias e alguns actos 

relativos a esses Tratados, designadamente: a criação de uma política comunitária do emprego, 

a "comunitarização" de uma parte das matérias no domínio da Justiça e dos Assuntos Internos, 

a reforma da Política Europeia de Segurança Comum, a extensão da votação por maioria 

qualificada, o aumento dos poderes do Parlamento Europeu, bem como a possibilidade de 

uma maior cooperação entre os Estados-Membros.  

O Tratado de Amesterdão não vem substituir os outros Tratados, tendo em relação a estes um 

carácter complementar. 

Entre Maastricht e a total implementação da União Económica Monetária em Janeiro de 2002, 

as actividades estiveram orientadas para firmar a base institucional e articular os Estados-

membros na estruturação da moeda única, tendo como órgão principal o Banco Central 

Europeu, que passou a ser o principal orientador da política económica e gestor da economia 

comunitária.  

No ano de 2000 reuniu-se uma nova Conferência Intergovernamental com a finalidade de 

modificar as instituições para as preparar para o alargamento. A Conferência terminou na 

Cimeira de Nice com a adopção de um Tratado  que apenas faz algumas alterações ao antigo 

tratado, mas sem grandes consequências.  

 

4. Da Estratégia de Lisboa às actuais estratégias de desenvolvimento da UE 

A presidência portuguesa de 2000 ficou marcada pela definição de uma série de objectivos 

prioritários. Na sequência destes objectivos foi celebrado o Conselho Europeu Extraordinário 

de Lisboa em Março de 2000 dedicado ao tema “Emprego, Reformas Económicas e Coesão 

Social – para uma Europa da Inovação e do Conhecimento”.  

“A transição do século vai estar marcado na União Europeia pelo início da presidência rotativa exercida 

por Portugal durante o primeiro semestre do ano 2000” (Perez-Bustamente e Colsa, 2004, p. 230).  

Neste encontro, os chefes de estado e de governo decidiram instituir um ambicioso objectivo 

de tornar a UE na economia mais dinâmica e competitiva do mundo através de uma 

coordenação de politicas económicas dos Estados-Membros, de uma maior coesão social, e da 
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criação de mais e melhor emprego38. Estes objectivos estratégicos passaram a ser conhecidos 

como a Estratégia de Lisboa.   

Tendo presente que uma economia mais forte permitirá dar um estímulo à criação de emprego, 

à implementação das políticas sociais e ambientais, assegurando assim um desenvolvimento 

sustentado e uma melhor coesão económica, o Conselho Europeu definiu que a Estratégia de 

Lisboa devia compreender, de uma forma geral, todas as actividades da UE nas áreas 

económicas, sociais e ambientais.  

Face ao contexto económico e social da altura, em que a globalização e a nova economia 

baseada no conhecimento obrigam a UE a promover reformas importantes, adaptando-as aos 

seus valores e modelos de sociedade, de forma a poder usufruir das vantagens e oportunidades 

que se lhe apresentam, o Conselho Europeu de Lisboa, na tentativa de apresentar uma 

resposta positiva a este desafio, definiu um objectivo estratégico e aprovou um programa no 

sentido de criar infra-estruturas de conhecimento, fomentar a inovação e a reforma económica 

e modernizar os sistemas de protecção social e de ensino. 

Sendo o principal objectivo estratégico definido na Cimeira de Lisboa para a UE: 

"(...) tornar-se na economia baseada no conhecimento mais dinâmica e competitiva do mundo, capaz de 

garantir um crescimento económico sustentável, com mais e melhores empregos, e com maior coesão 

social" (Conclusões da Presidência, Conselho Europeu de Lisboa, 2000)  

As estratégias para atingir este patamar implicam a existência de uma visão global que vise, 

nomeadamente: 

• preparar a transição para uma economia e uma sociedade baseadas no conhecimento, 

através da aplicação de melhores políticas no domínio da sociedade da informação e 

da I&D, bem como da aceleração do processo de reforma estrutural para fomentar a 

competitividade e a inovação e da conclusão do mercado interno; 

• modernizar o modelo social europeu, investindo nas pessoas e combatendo a exclusão 

social; 

• sustentar as sãs perspectivas económicas e as favoráveis previsões de crescimento, 

aplicando uma adequada combinação de políticas macroeconómicas. (Conclusões da 

Presidência, Conselho Europeu de Lisboa, 2000) 

No sentido de preparar a transição para uma economia competitiva, dinâmica baseada no 

conhecimento, a UE deverá ter em atenção as prioridades seguintes, inscritas na Estratégia de 

Lisboa (Conclusões da Presidência, Conselho Europeu de Lisboa, 2000): 

                                            
38 Ver conclusões da Presidência do Conselho Europeu de Lisboa, 2000.  
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• Uma sociedade de informação para todos; 

• Criação do Espaço Europeu da Investigação e de Inovação; 

• Criação de um ambiente favorável ao lançamento e ao desenvolvimento de empresas 

inovadoras; 

• Reformas económicas com vista a um mercado interno completo e plenamente 

operacional; 

• Mercados financeiros eficientes e integrados; 

• Coordenação das políticas macroeconómicas: consolidação orçamental, qualidade e 

sustentabilidade das finanças públicas; 

• Educação e formação para a vida e o trabalho na sociedade do conhecimento; 

• Mais e melhores empregos para a Europa: desenvolvimento de uma política de 

emprego activa; 

• Modernizar a protecção social e promover a inclusão social. Após a definição desta 

estratégia, uma trajectória encontra-se a ser percorrida para culminar no atingir do 

Objectivo Estratégico definido. 

Todos os anos a Comissão Europeia publica o seu Relatório da Primavera, que analisa o 

desempenho dos Estados-Membros na implementação de medidas da Estratégia de Lisboa, 

sendo estes os únicos documentos que constam da ordem do dia das Cimeiras da Primavera 

do Conselho Europeu - durante as quais os Chefes de Estado e de Governo avaliam a 

aplicação da Estratégia e adoptam as prioridades futuras para alcançar os objectivos da 

Estratégia de Lisboa. 

Em Outubro de 2002, é iniciado um novo processo de alargamento para os recém-criados 

países do leste europeu, como candidatos pertencentes à antiga URSS, treze anos após o 

desmantelamento do bloco soviético. 

Em 2004 entra em vigor a adesão do Chipre, Eslováquia, Eslovénia, Estónia, Hungria, 

Letónia, Lituânia, Malta, Polónia e República checa. Estes dez países possuíam economias 

frágeis, de base agrícola e com grandes disparidades em relação ao desenvolvimento social e 

económico dos países, o que implica que ainda não façam parte da zona euro. 

No Concelho Europeu de Bruxelas – Concelho Europeu da Primavera – de 22 a 23 de Março 

de 2005, foi considerado que era: 

 “ (...) indispensável relançar sem demora a Estratégia de Lisboa e proceder a uma reorientação das 

prioridades para o crescimento e o emprego. Com efeito, a Europa deve renovar as bases da sua 
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competitividade, aumentar o seu potencial de crescimento, bem como a sua produtividade, e reforçar a 

coesão social, apostando sobretudo no conhecimento, na inovação e na valorização do capital humano” 

(Conclusões do Concelho Europeu de Bruxelas de 22 e 23 de Março de 2005). 

Como já referimos anteriormente, na Conferência Intergovernamental de 2000 presidida pela 

França é apresentado um projecto de tratado a apresentar ao Conselho Europeu de Nice, que 

foi aprovado em Fevereiro de 2001. Foi assinado pelos 15 Estados-membros e ficou 

conhecido como o Tratado de Nice que marca o ponto de partida no anunciado processo de 

reforma da UE, tendo em vista o seu alargamento.  

Assim, o Tratado de Nice possibilitou a reforma institucional necessária ao alargamento da 

UE aos países candidatos do Leste e do Sul da Europa. As principais modificações 

introduzidas pelo Tratado de Nice incidem sobre a limitação da dimensão e a composição da 

Comissão, a extensão da votação por maioria qualificada, uma nova ponderação dos votos no 

Conselho e a flexibilização do dispositivo de cooperação reforçada. 

A «Declaração respeitante ao futuro da União» anexa ao Tratado define as iniciativas 

apropriadas para dar seguimento às reformas institucionais e para que o Tratado de Nice 

constitua apenas uma etapa desse processo. 

O projecto de Constituição, assinado em Outubro de 2004, foi concebido como um 

prolongamento do processo de reformas institucionais encetadas com o Tratado de Nice. 

Para entrar em vigor, o Tratado que estabelece uma Constituição para a Europa devia ser 

ratificado por todos os Estados-Membros, de acordo com os respectivos quadros 

constitucionais. Na sequência das dificuldades de ratificação sentidas em determinados 

Estados-Membros, os chefes de Estado ou de Governo, no Conselho Europeu de 16 e 17 de 

Junho de 2005, decidiram lançar um «período de reflexão» sobre o futuro da Europa. 

No Conselho Europeu de 21 e 22 de Junho de 2007, os dirigentes europeus chegaram a um 

compromisso. Foi conferido um mandato para a convocação de uma Conferência 

Intergovernamental  incumbida de ultimar e adoptar, já não uma Constituição, mas um 

«tratado reformador» para a UE.  

Os responsáveis dos 27 países da UE, reunidos em Lisboa, em Outubro de 2007, chegaram a 

acordo sobre o texto do novo “Tratado Reformador da UE”. Este novo texto consiste numa 

compromisso possível entre as diferentes perspectivas sobre a evolução da UE, e, também, 

uma tentativa de equilíbrio das ambições de todos os Estados-membros. Este novo tratado tem 

por objectivo completar o processo lançado pelo Tratado de Amesterdão e pelo Tratado de 

Nice no sentido de reforçar a eficiência e a legitimidade democrática da União, bem como a 

coerência da sua acção. 
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No entanto, o processo de ratificação que se exige a todos os Tratados para que entrem em 

vigor tem sido conturbado. Alguns Estados optaram por realizar referendos populares, outros 

executam a ratificação do tratado no âmbito do parlamento nacional. França e Holanda já 

realizaram o referendo popular e a maioria da população votou “não”. Outros Estados-

membros, como a Grã-Bretanha, optaram por adiar a consulta popular.  

A Alemanha, um dos principais apoiantes deste Tratado ratificou-o pela via parlamentar. 

Depois da rejeição do Tratado de Lisboa pela população irlandesa, em 12 de Junho de 2008, o 

processo de ratificação prossegue nos demais Estados-membros. 
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Notas conclusivas 

Marcado por inúmeros avanços e recuos, o Projecto de construção de uma UE esteve sempre presente ao longo 

da história do continente europeu, como pudemos verificar. 

No entanto, foi neste continente que se desenvolveram as duas únicas grandes guerras mundiais o que espelha a 

dificuldade de unir países, mesmo com proximidades fronteiriças. 

Foi no plano económico que se conseguiu constituir uma plataforma de entendimento e de confluência de 

interesses que possibilitou o início da institucionalização da UE. No entanto, uma harmonia do ponto de vista 

político era inevitável, o que acabou por acontecer nos finais do século XX.  

No entanto, é interessante salientar as constantes dificuldades de harmonização dos interesses dos vários países, 

e as dificuldades sentidas para ceder parte das suas soberanias em prol de objectivos comuns.  

O alargamento a mais países obriga a grandes transformações no seio da União e coloca maiores desafios. Será 

que a UE é de facto uma União de países, onde os interesses comuns estão de facto em sintonia com os 

interesses de cada Estado? Estas e outras questões dariam um outro trabalho de reflexão que não 

desenvolveremos neste contexto, mas que se afiguram pertinentes para posteriores trabalhos. 
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CAPÍTULO 4.  

A FORMULAÇÃO DAS POLÍTICAS EDUCATIVAS MUNDIAIS E O CASO PARTICULAR DA 

UNIÃO EUROPEIA 

 

Notas introdutórias 

Neste capítulo pretendemos compreender o processo de influência das organizações internacionais na definição 

das políticas educativas nacionais, para depois nos situarmos no caso particular da União Europeia.  

Tentaremos identificar os principais autores com contribuições importantes para o debate sobre a padronização 

ou a uniformização das políticas educativas mundiais. 

Em relação à União Europeia, tentaremos identificar os principais momentos do processo de integração da esfera 

da educação e da formação na política comunitária. 

Finalmente dedicar-nos-emos ao contexto actual e as principiais iniciativas comunitárias para a educação e a 

formação.  

 

1. A influência das organizações internacionais nas políticas educativas nacionais 

A partir da segunda metade do século XX foram criadas uma série de organizações 

internacionais com o objectivo de apoiar o desenvolvimento dos países. Estas organizações 

difundiram redes de financiamento, de troca de informações e de conhecimentos entre várias 

entidades  

Ou seja, a criação de organizações internacionais como a UNESCO, a OCDE, o Banco 

Mundial, ou o Fundo Monetário Internacional, abriu uma nova era para a circulação dos 

conhecimentos sobre educação. A tendência para a estandardização (iniciada anteriormente 

aquando da Escola de Massas) é reforçada por estas organizações através dos seus peritos e 

especialistas que se esforçam por tornar comparáveis as suas análises dos sistemas educativos. 

Mas vejamos um pouco mais em pormenor quais os projectos de avaliação e monitorização da 

educação que estas organizações desenvolvem. 

Foi nos anos 50 que um grupo de investigadores em educação decidiu criar uma associação 

internacional para avaliar os resultados dos sistemas educativos. Essa associação passou a 

denominar-se International Association for Evaluation of Educational Achievement (IEA). 

Para além da IEA (Internacional Education Assessment) outras instituições dedicaram-se ao 

estudo dos resultados educativos. 

O Instituto de Estatísticas da UNESCO é o órgão responsável pela compilação de estatísticas 

da educação. O mandato deste instituto é apoiar os Estados-Membros da UNESCO a juntar, 
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analisar e disseminar indicadores comparáveis internacionalmente que informam as políticas 

educativas e monitorizam os seus impactos e resultados. Desde a sua criação em 1999, que o 

Instituto de Estatísticas da UNESCO tem desenvolvido um trabalho de consulta junto dos 

países-membros para identificar as necessidades por eles manifestadas, e desenvolver uma 

estratégia que satisfaça essas necessidades. 

A primeira série de indicadores da educação publicados pela UNESCO foi publicada em 1991, 

e em 1992, por iniciativa do director-geral da UNESCO, foi realizada uma reunião com 

peritos de 24 países como objectivos de rever e actualizar a primeira série de indicadores 

sobre educação no mundo. 

Este Relatório Mundial da Educação 1993, elaborado pelo secretariado da UNESCO, é a 

segunda de uma nova série de publicações bienais em que se faz a análise ampla e concisa  

das grandes tendências e políticas de educação no mundo. 

No que diz respeito à Educação, desde a década de 70 que a OCDE tem vindo a desenvolver 

um sistema de indicadores da Educação, que medem os efeitos da educação no indivíduo e na 

sociedade. Estes indicadores constituíram um passo muito importante no desenvolvimento das 

políticas educativas nacionais e na avaliação dos sistemas educativos. 

A partir de meados dos anos 80 estes estudos internacionais realizados promovem a função 

informativa dos indicadores na área da avaliação dos sistemas educativos, da sua planificação 

e administração. Estes indicadores foram adaptados e desenvolvidos pelos países, como 

referentes de linhas de acção que promovessem a qualidade na educação. 

Neste contexto, a OCDE desenvolveu o Projecto INES – Indicadores Internacionais dos 

Sistemas Educativos. A intenção deste projecto era criar instrumentos para apoiar os vários 

países na concepção e desenvolvimento de dispositivos de monitorização dos sistemas 

educativos. 

Para o suporte científico e estratégico a este sistema de indicadores, foi criada uma estrutura 

organizada em rede e constituída por representantes dos países membros da OCDE. Assim, o 

Projecto INES incluiu um grupo de direcção, um grupo de coordenadores nacionais, um 

grupo técnico e grupos de trabalho em rede, que tratam da recolha e análise de indicadores 

temáticos: indicadores do desempenho dos alunos; educação e inserção no mercado de 

trabalho; indicadores e funcionamento das escolas; atitudes e expectativas dos actores. 

No âmbito dos Indicadores de desempenho dos alunos, foi criado o Programa PISA – 

Students achievement indicators on a regular basis - que visa recolher de três em três anos, 
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numa base comparativa entre países, indicadores sobre os conhecimentos adquiridos pelos 

alunos nos domínios da leitura na língua de ensino, das matemáticas e das ciências 

A partir da conferência de Washinton (EUA) realizada em 1987 a convite do Ministro da 

Educação dos Estados Unidos e do secretariado da OCDE, foi criada a publicação anual da 

OCDE – Education at a Glance – que espelhava a principal preocupação da OCDE em avaliar 

a qualidade do ensino. 

O Banco Mundial (BM) é um dos maiores financiadores externos da educação. Desde o início 

do financiamento na área da educação em 1963, o BM comprometeu-se em ajudar os países a 

acelerar o progresso na frequência à educação. As estatísticas da Educação no Banco 

Mundial, estão compiladas numa base de dados (edStats) desenvolvida pelo grupo da 

Educação do Banco Mundial pertencente à Rede de Desenvolvimento Humano, em 

colaboração com o Grupo de Dados do Desenvolvimento, pertencente à Vice-presidência do 

Desenvolvimento Económico. O edStats compila dados de uma variedade de fontes nacionais 

e internacionais e fornece informação acerca das áreas-chave da educação. 

Muitos países considerados “semiperiféricos” (Teodoro, 2001) passaram a depender da 

assistência técnica destas organizações, o que permitiu, a partir da década de 70, a rápida 

difusão das Teorias do Capital Humano e do planeamento educacional, e a educação passou a 

ser encarada como um instrumento ao serviço da modernização.  

A partir da década de 80, as sociedades ocidentais registaram uma intensificação do fenómeno 

da globalização, através do renascimento do neo-liberalismo e da subordinação das 

sociedades aos ideais de eficiência e eficácia a que as economias competitivas obrigavam.  

No plano político, a influência de organismos internacionais como o Banco Mundial a 

UNESCO e a OCDE, provocam o desenvolvimento de  novos mecanismos de regulação 

transnacional com poder sobre a acção dos Estados nacionais. 

Desde os anos 50/60 com a constatação do fosso cada vez maior entre o primeiro e o terceiro 

mundo, que estas organizações internacionais começaram a desenvolver análises quantitativas, 

baseadas em grandes projectos estatísticos com o objectivo de comparar o desenvolvimento 

dos sistemas educativos mundiais.  

Neste contexto, muito países europeus entre os quais Portugal, foram marcados, durante os 

anos 80, por uma série de reformas educativas, pela concessão de empréstimos, pelo 

planeamento educacional e a consequente estandardização que contribuíram para a 

emergência de uma agenda globalmente estruturada  legitimada pelas Teorias do Capital 

Humano que já vinham a assumir protagonismo desde as décadas de 50 e 60. 
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As políticas educativas desempenhavam um papel cada vez mais instrumental  na 

modernização das economias e na resposta às necessidades de adaptabilidade e de inovação, 

fundamentais numa economia competitiva.  

Hoje em dia, o termo globalização faz parte da consciência global pois trata-se de um 

fenómeno que, embora não seja inovador comporta enumeras transformações que atingem 

todas as área da esfera social.  

É muito comum encontrarmos nos discursos sobre globalização o predomínio da vertente 

económica e financeira. No entanto, a globalização é discutida ao nível económico, político, 

social, cultural, individual, etc., e tem vindo a ser muito debatida quando se trata de analisar 

lógicas de convergência/divergência, homogeneização/heterogeneização, global/local. 

No processo de construção das políticas educativas facilmente se reconhece a influência da 

globalização e das suas consequências quer da definição das agendas políticas quer na 

implementação de medidas práticas por parte dos governos.  

Os debates em torno dos efeitos da globalização na educação prendem-se essencialmente com 

a questão da convergência de políticas e com a questão da influência de instituições 

internacionais na definição das políticas educativas nacionais (Neves, 2005). 

Na perspectiva  da Agenda Globalmente Estruturada (que desenvolvemos no capítulo 2) 

defende-se que o conjunto de forças económicas que operam supranacional e 

transnacionalmente são responsáveis pela imposição de prioridades por parte de alguns 

Estados sobre outros. Nesta perspectiva, está enfatizada a manutenção e reprodução do 

sistema capitalista e a posição superior que alguns Estados mais poderosos detêm. Encara-se a 

mudança de natureza da economia capitalista como o motor impulsionador da globalização e 

dos seus efeitos.  

Ou seja, enquanto que a perspectiva de Meyer (2000) de uma “Cultura Educacional Mundial 

Comum” está construída na base dos modelos universais de educação, de estado e de 

sociedade caracterizados por padrões de relativo isomorfismo e mudança convergente, na 

perspectiva de uma Agenda Globalmente Estruturada para a Educação (Dale, 1994) defende-

se a construção de uma agenda globalmente estruturada a partir das relações entre o plano 

económico, como motor de transformações com consequências a nível planetário, e as 

respostas e interpretações dos sistemas educativos nacionais. 

Como exemplo de autores que se posicionam nesta perspectiva temos Antunes (2001) que 

defende que para se compreenderem as evoluções recentes no campo educativo, é necessário 

que se aprofunde a abordagem da “agenda globalmente estruturada” para depois analisar o 
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impacto e a influência das entidades internacionais no domínio educativo e a difusão e 

apropriação de modelos e orientações pelas políticas educativas nacionais. Segundo a autora: 

 “os efeitos mais importantes do processo de globalização na educação decorrem de alterações 

concomitantes no modo de regulação particular das formações sociais nacionais e na natureza, 

funcionamento e papel assumidos pelos Estados-Nação como resposta no contexto daqueles fenómenos” 

(2001, p. 165). 

Outro exemplo de autores defensores desta perspectiva é Dave Hill (2003) para quem é claro 

que a reestruturação mundial dos sistemas educativos faz parte de uma ofensiva ideológica e 

política do capital neoliberal. Sendo o princípio fundamental do capitalismo a maximização 

do lucro privado, as políticas neoliberais resultaram, segundo Hill: 

“numa perda de equidade e da justiça económica e social; numa perda de democracia e da 

responsabilidade democrática ; numa perda de pensamento crítico dentro de uma cultura de desempenho” 

(2003, p. 28). 

Neste contexto, é construído um consenso transnacional sobre as reformas necessárias para a 

educação por forma a cumprir as necessidades de eficiência das empresas. Objectivo este que 

Hill (2003) considera ter vindo a ser disseminado através de organizações transnacionais, 

dominadas pelas elites políticas e económicas. 

Ambas as abordagens (Cultura Educacional Mundial Comum  e Agenda Globalmente 

Estruturada para a Educação) partilham a ênfase no papel preponderante de factores 

supranacionais na configuração das políticas educativas nacionais. A diferença entre elas está 

na compreensão da natureza do fenómeno global. Para a primeira abordagem, a questão gira 

em torno de um reflexo da cultura ocidental sedimentada num conjunto particular de valores. 

Para a segunda abordagem, a globalização é um conjunto de dispositivos político-económicos 

para a organização da economia global baseada em valores de natureza capitalista. 

Mas existem outros autores com contributos importantes para este debate sobre a 

internacionalização das políticas educativas mundiais.  

Gostaríamos de referir o contributo de Ball (2001) que ao considerar a educação como um 

conjunto complexo de relações no seio dos processos de globalização, defende que estamos 

perante um processo de convergência de políticas educativas e de bem-estar social em países 

com contextos históricos e sociais bem distintos. É neste sentido que Ball destaca o que ele 

denomina de “convergência de paradigmas”. 

Para Ball a preocupação está em examinar até que ponto estamos a assistir ao 

desaparecimento gradual de uma concepção de políticas específicas do Estado-Nação nos 

campos económico, social e educativo, e ao mesmo tempo, a junção de todos estes campos 
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numa concepção única de políticas para a competitividade económica. A questão principal 

para este autor reside nas “convergências políticas”, ou na “transferência de políticas”, ou 

ainda nos “empréstimos de políticas” (Ball, 2001, p. 100).  

Ou seja, nesta perspectiva, embora as nações se posicionem de forma diferente em relação às 

estruturas e efeitos da globalização, a criação de políticas nacionais é, inevitavelmente, um 

processo de “bricolagem”. Trata-se de um constante processo de empréstimo e cópia de ideias 

e políticas de outros contextos, de adopção de tendências e modas. As políticas nacionais são 

hoje um produto de uma rede de influência e interdependências  que: 

“resultam numa interconexão, multiplexidade e hibridização, ou seja, numa combinação de lógicas 

globais, diferentes e locais “(Ball, 2001, p. 102).  

Portanto, para além da questão da padronização das políticas educativas mundial, existe 

também a questão do papel do Estado e do seu grau de autonomia face às forças 

supranacionais que influenciam a definição de políticas educacionais.  

Também preocupado em saber se ainda faz sentido falar da existência de uma autonomia de 

decisão Estado dada a “desnacionalização do Estado” (termo que foi buscar a Boaventura 

Sousa Santos) Afonso (2003) conclui que não podemos deixar de considerar que o Estado, 

enquanto sujeito histórico e político, continua a existir e que para isso continuamos a precisar 

de recorrer às teorias que se baseiam nos pressupostos do Estado-nação para compreendermos 

a redefinição do papel do Estado e para perceber os limites e as possibilidades da sua acção no 

contexto das realidades actuais. 

Este autor acrescenta que, na fase actual, o Estado definiu como prioridade principal para a 

educação a “acumulação” no sentido de satisfazer o objectivo principal de crescimento 

económico e de aumento de competitividade.  

Então, no que diz respeito à mediação dos Estados em relação às formulação das suas próprias 

políticas, podemos afirmar que existe aquilo que alguns autores referem como “globalização 

de baixa intensidade”, (Santos, 2001; Teodoro, 2003).  

Um exemplo assinalado por Afonso (2003) que demonstra esta “globalização de baixa 

intensidade” é o facto da educação, nos países que fazem parte da UE, parecer estar a resistir 

ao impacto da globalização, cujos efeitos parecem não ser tão directamente visíveis, como 

acontece noutros sectores. Ou seja, mesmo quando os Estados estão integrados em instâncias 

supranacionais e se vêm obrigados a ceder voluntariamente a sua soberania nacional em 

relação a algumas áreas, isto não significa que se dê uma uniformização das políticas 

educativas, pois os Estados lutam pela permanência das suas especificidades nacionais. 
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É nesse sentido que, para Barroso (2006), não é possível reduzir o debate sobre os modelos de 

governação da educação apenas à visão da administração centralizada, planificada e 

hierarquizada, ou ao mercado descentralizado e concorrencial, pois existem novos contextos 

de acção colectiva no interior da sociedade que influenciam os modos de governação das 

políticas educativas.  

A regulação da educação é um processo que resulta de várias regulações  e da interacção de 

vários dispositivos reguladores. Assim, na opinião deste autor é fundamental considerarmos 

que a regulação do sistema educativo também é executada por indivíduos e estruturas formais 

e informais que funcionam como “nós da rede” e cuja intervenção é decisiva para a 

configuração da estrutura e da dinâmica do sistema de regulação e dos seus resultados. Nesse 

sentido, este mesmo autor aponta como necessário a função do Estado como “regulador das 

regulações”, uma “metarregulação” para equilibrar a acção das diversas forças mantendo uma 

orientação global (2006, p. 65)39.  

 

2. A acção da UE na educação e na formação antes do Tratado de Maastricht 

O processo de integração da educação e da formação na esfera política da UE, foi um 

processo bastante demorado e com alguns avanços e recuos que passaremos a identificar.  

Antunes (2005) refere que existe uma concordância geral nos autores, quanto aos períodos 

mais marcantes do processo de integração da educação na arena comunitária: o início dos 

anos 70 com o primeiro afloramento de iniciativas no campo da educação; os meados dos 

anos 80, com a introdução do Acto Único Europeu e a intensificação da intervenção na área 

da educação; e, finalmente, o Tratado da União Europeia, em 1992, que legitima a 

competência e a acção da UE na Educação. 

No entanto, esta autora vai mais longe propondo o desenho de um percurso sinalizando duas 

etapas e quatro fases no processo de “gestação e consolidação” da educação na UE (idem, p. 

126).  

Comecemos por analisar, a fase a que Antunes (2005) chama de “emergência da intervenção 

política comunitária no campo da educação”, o período que se inicia com os tratados 

fundadores do projecto europeu (1957) passando pelos anos 70 e 80, e terminando no ano de 

1992, altura da assinatura do Tratado de Maastricht. Dentro desta primeira etapa, a autora 

destaca duas fases importantes: uma primeira que engloba o período que vai desde a fundação 

                                            
39 Este tema da regulação da Educação será mais desenvolvido no capítulo 5. 
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da Comunidade Europeia (1957) até aos anos 70, e outra fase, que surge na década de 80 com 

o aparecimento dos primeiro programas comunitários para a educação.  

Nos tratados fundadores da UE “pouca ou nenhuma evidência se descortina e que sugira que  

a educação tenha sido arquitectada como um pilar fundamental ao projecto europeu” 

(Sobreira, 2004, p. 50). 

Isto porque o tratado da CEE40 ou o Tratado de Roma, assinado em 1957, não garantiu 

nenhuma competência específica para o desenvolvimento de uma política na área da 

educação. Ou seja, este Tratado não fazia qualquer referência nem à Educação nem à 

Formação profissional. Apenas alguns artigos referiam a necessidade de se estabelecerem 

objectivos para uma política agrícola comum e para isso coordenar esforços na área da 

formação profissional, da pesquisa e da disseminação do conhecimento sobre agricultura 

(artigo 41 do Tratado de Roma)41. 

Ao longo do Tratado da CEE encontramos alguns artigos com vagas referências à formação 

profissional, dando a entender que a formação profissional era tratada um meio para atingir os 

objectivos ligados ao mercado económico comum. No entanto, a educação não era 

considerada como tendo importância no processo de integração dos seis países que 

compunham a CEE42, porque os objectivos da Comunidade tinham apenas a ver com a 

integração económica.  

No campo da educação encontram-se apenas resoluções tomadas nas reuniões dos ministros 

da educação reunidos em Conselho, que nada mais traduziam do que acordos 

intergovernamentais que não integravam os instrumentos legais da Comunidade, que 

considerava a educação como uma área da exclusiva competência dos Estados43.  

Entre 1957 e 1965 nada se escreveu ou discutiu sobre educação na CEE, muito provavelmente 

porque os Estados-Membros consideraram a educação uma área específica de cada Estado, 

sendo a sua organização muito diferente e própria de cada governo nacional. 

Mas, apesar das omissões iniciais, a educação foi ganhando terreno no espaço comunitário.  

                                            
40 Comunidade Económica Europeia 
41 Existiam outros artigos que mencionavam (ainda que muito vagamente) a formação profissional. O artigo 57, por exemplo, conferia à CEE 
o poder de emitir directivas para o reconhecimento mútuo de diplomas e certificados, e outros graus de qualificação formal. O artigo 118 
dava à comunidade a competência de promover a cooperação entre os Estados-Membros no campo social, incluindo nos assuntos ligados à 
formação profissional. O artigo 123 requeria o estabelecimento de um Fundo Social Europeu para facilitar o acesso ao emprego e aumentar a 
mobilidade geográfica e ocupacional na comunidade. O artigo 128 foi o mais explícito, definindo que o Conselho deveria, a partir de 
propostas do Comité Económico e Social, criar princípios gerais para implementar uma política de formação profissional comum, capaz de 
contribuir para um desenvolvimento harmonioso das economias nacionais e do mercado comum. 
42 Bélgica, Alemanha, França, Itália, Luxemburgo e Países Baixos. 
 
43 As resoluções e as conclusões do Conselho não tinham vínculo legal. 



 135 

A partir de necessidades de satisfação de certas liberdades fundamentais do Tratado de Roma, 

foram sendo tomadas algumas resoluções. Nomeadamente aquele que se pode chamar o 

primeiro desenvolvimento da acção da CEE em prol da educação, que foi a decisão do 

Conselho 63/266 que estabeleceu 10 princípios gerais para se atingir uma política comum na 

área da formação profissional. Estes princípios tencionavam salientar as diferenças políticas 

nacionais que deixavam ainda uma grande margem para os Estados-Membros desenvolverem 

as suas políticas nacionais. 

Ainda assim, houve muito pouca acção no seguimento desta decisão. Durante este período o 

principal objectivo continuava a ser o crescimento económico. 

Embora o impacto desta decisão tenha sido limitado, ela teve um papel importante que mais 

tarde levou o Tribunal Europeu a reinterpretar o Tratado da CEE no que diz respeito às 

condições de acesso à formação profissional. Este foi o primeiro impulso para o 

desenvolvimento de uma política de educação e formação. 

A possibilidade da CEE agir no campo da educação foi, então, possível graças à intervenção 

do Tribunal Europeu de Justiça que interpretou alguns artigos do Tratado da CEE e tornou 

mais flexíveis as fronteiras entre a educação e a formação profissional. 

Ou seja, tal como refere Sobreira (2004) a entrada da educação na esfera europeia foi pela 

“porta do cavalo” porque foi introduzida como adjunta da formação profissional,  através da 

exploração de cláusulas ambíguas do tratado da CEE. 

Na Cimeira de Haia em 1969, os líderes da CEE manifestaram a suas preocupações com o 

lado humano e tomaram algumas iniciativas e acções em prol de uma política social mais 

eficiente. A educação passou, assim, a ser uma preocupação nas iniciativas tomadas durante a 

década de 70.  

Em 1971, deu-se o primeiro conselho de Ministros da Educação  que emanou uma resolução 

sobre a educação e adoptou uma série de directrizes gerais no sentido de criar um programa 

comunitário para a formação profissional. Os objectivos mantinham-se de natureza 

económica, pois visava-se: 

“(...) habilitar a população como um todo, permitindo o desenvolvimento pessoal e profissional adequado 

numa economia” (Sobreira, 2004, p. 56).  

Visto que o Tratado da CEE não instituía competências na área da educação, tinha de ser 

criada uma forma extra-comunitária para as actividades na área educativa. Pela primeira vez 

era reconhecida a importância da educação na CEE 
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Em Julho de 1972 foi feito um pedido por parte da Comissão ao ministro belga da Educação, 

para que definisse os princípios gerais da educação no espaço da CEE.  

O primeiro-ministro Belga, Henri Janne, em 1973, apresentou o relatório “Para uma Política 

Educativa Comunitária” que enumerava uma série de assuntos considerados chave para o 

desenvolvimento de uma verdadeira política educativa na Europa. Assim, foi criado o 

“Relatório Janne”, que consistia num sumário de discussões entre especialistas dos vários 

Estados-Membros em torno das questões da educação. Este relatório estabeleceu um quadro 

de referência para a CEE dar os primeiros passos na área da educação e salientava o facto do 

Tratado de Roma poder ser interpretado de outra forma, podendo as referências à formação 

profissional cobrir um maior âmbito. Este relatório também referia que o progresso 

económico poderia ser impulsionado por uma política educativa consistente e que o principal 

objectivo deveria ser a harmonização das políticas educativas dos Estados-Membros, através 

da troca de experiências (Dararas, 2002). 

Sugeria também algumas áreas nas quais a Política Educativa comum se deveria focar como: 

a dimensão europeia, o ensino de línguas estrangeiras, a equivalência de diplomas e graus 

académicos e o desenvolvimento da educação permanente. Este relatório sugeria ainda a 

criação de um Comité da Educação e Cultura para tomar iniciativas para implementar as 

várias acções. 

A 6 de Junho de 1974 o Conselho Europeu adoptou uma resolução relativa ao reconhecimento 

mútuo de diplomas , certificados e outros títulos. A partir daqui surgiram várias directivas 

sectoriais na área do reconhecimento mútuo de habilitações profissionais que abrangiam mais 

de seis dezenas de profissões. 

Em 1974 a Comissão emitiu uma comunicação ao Conselho propondo um relatório sobre a 

educação na Comunidade Europeia, relatório este que veio confirmar a necessidade de 

cooperação na área da educação tal como nas outras áreas, como parte do desenvolvimento 

integral da comunidade. No entanto, as áreas referidas como prioritárias apenas se referiam a 

temas muito gerais como a melhoria das oportunidades de trocas educativas para estudantes e 

académicos; a questão da educação das crianças filhas de trabalhadores migrantes e medidas 

para apoiar a sua integração; o encorajamento de uma dimensão europeia da educação através 

do estudo da língua estrangeira; acesso à informação e a matérias sobre a Europa; cooperação 

entre estabelecimentos de Ensino Superior e estabelecimento de escolas europeias. 

A resposta dos Estados-Membros foi definida pelos seus ministros da educação que se 

reuniram em Junho de 74, culminando numa resolução para a cooperação no campo da 
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educação que deixou claro que o objectivo principal deveria ser mais focado na cooperação 

do que na harmonização. 

Na prática, os Estados-membros acordaram em trocar informações em relação aos sistemas 

educativos, sem que houvesse qualquer intervenção nas suas políticas nacionais de educação. 

Ou seja, a educação mantinha-se fora do quadro legal comunitário (Sobreira, 2004). 

Foi, também, criado um Comité de Educação para promover a cooperação, constituído pelos 

representantes dos Estados-Membros e da Comissão.  

Em 1975 foi criado o CEDEFOP, dando um grande impulso à área da formação profissional, 

com o papel de coordenação e apoio às políticas de formação profissional. 

Em Fevereiro de 76 o Conselho de ministros da educação adoptou pela primeira vez um 

Programa de Acção no campo da educação. Esta resolução estabeleceu uma série de acções a 

ser levadas a cabo quer pelos Estados-Membros, quer pela Comunidade.  

Verificamos, então, que durante a década de 70 todas as acções na área da educação e da 

formação não estabelecem um claro estatuto legal da educação no seio da CEE, mas 

representam um esforço de aceitação global.  

Para Reis Monteiro (2001) a ausência de mais acções políticas na segunda metade da década 

de 70 são explicadas pela resistência de alguns países cujo contexto económico era 

desfavorável. 

Em resposta ao Programa de Acção de 76, nos anos 80 surgem novas iniciativas na área da 

educação. 

A partir deste período, a educação passa a ganhar cada vez mais importância no quadro da 

acção da Comunidade, sendo a década de 80 mais favorável ao seu desenvolvimento e 

consolidação. Nesse sentido, em 1981 a educação e a formação profissional passam a ser 

consideradas juntamente, no âmbito da Directorate General V – Política Social. 

Mas, no início da década de 80, a Comunidade é fortemente abalada pelo aumento do 

desemprego, especialmente nas camadas mais jovens, sendo estes alvos preferenciais das 

acções da Comunidade em termos de educação e formação profissional.  

Em 1982 uma resolução do Conselho de Ministros da Educação marcou uma nova fase no 

desenvolvimento de uma política educativa na Comunidade, embora ainda no sentido do 

cumprimento de objectivos económicos e financeiros. Só em 1983 uma outra resolução 

alargou o âmbito da política educacional.  
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No período posterior a 1985 emergiram novas linhas de orientação para a política educativa 

na Comunidade, no sentido de se permitirem respostas às expectativas dos Europeus, 

adoptando medidas para fortalecer e promover a sua identidade e a sua imagem. Neste 

sentido, um relatório do Conselho Europeu de Junho de 85 apresentou propostas de 

intervenção prioritária: ensino das línguas, troca de experiências entre escolas, campos de 

trabalho voluntário para jovens, desenvolvimento de uma imagem europeia na educação, 

cooperação universitária na formação profissional e intercâmbio de jovens.  

Tendo por base o Programa de Acção de 76, estas novas iniciativas almejavam um incremento 

das trocas transnacionais, promovendo a mobilidade de docentes e discentes, bem como 

projectos de reforço das universidades com as empresas (Sobreira, 2004).  

São desenvolvidas medidas para implementar estes objectivos prioritários como, por exemplo, 

o programa para a cooperação entre universidades e formação na indústria – COMETT – e o 

programa de promoção de mobilidade de estudantes universitários – ERASMUS. 

Estes Programas abriram caminho para a criação de outros programas comunitários de 

cooperação tais como: o Programa PETRA (preparação dos jovens para a vida activa); o 

programa DELTA (aprendizagem das Novas Tecnologias da Informação e Comunicação); e o 

Programa LINGUA (Aprendizagem de línguas estrangeiras). 

No que diz respeito a aspectos da cooperação na educação, como complemento à livre 

circulação de pessoas e serviços, previstos no artigo 57 do Tratado da CEE, também era 

adoptadas directivas para o reconhecimento mútuo de diplomas e qualificações. Em 1984, foi 

proposta uma nova abordagem pelo Conselho Europeu, no sentido de garantir a equivalência 

de diplomas universitários. 

Com o fim da URSS, surgem as novas democracias do leste, o que leva a Comunidade 

Europeia a desenvolver Programas abertos aos países da Europa central e oriental. Nesse 

sentido em 1990 desenvolve-se um sistema de mobilidade transeuropeia para estudos 

universitários - Programa TEMPUS. 

Ou seja, a acção comunitária desde o fim dos anos 70 e durante a década de 80, foi integrando 

às várias dimensões do fenómeno educacional e escolar, como refere Reis Monteiro (2001). 

Nomeadamente: a preparação dos jovens para a actividade profissional e passagem para a 

vida activa; a escolarização dos filhos de trabalhadores migrantes; a introdução das Novas 

Tecnologias na educação; a generalização de uma pedagogia intercultural; o combate ao 

analfabetismo; a criação de escolas-piloto para o estudo do meio ambiente, a educação do 

consumidor no ensino primário e secundário; o insucesso escolar. 
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No entanto, foi a partir do Tratado de Maastricht que a educação e a formação passaram a ter 

um papel fundamental na Comunidade Europeia pois passaram a estar referidas no próprio 

texto do Tratado. 

 

3. O Tratado de Maastricht e o novo papel da educação e da formação 

Seguindo o desenho proposto por Antunes (2005) para o percurso da integração da educação 

na esfera comunitária, entramos agora numa segunda etapa denominada “a edificação de uma 

política comunitária na área da educação e do espaço europeu de educação/formação”, que se 

inicia em 1992 e vai até aos dias de hoje. Dentro desta segunda etapa a autora destaca duas 

fases importantes: a ampliação da esfera de intervenção da UE (de 92 a 98/99) e a fase de 

edificação da articulação sistemática de políticas e do espaço europeu de educação e de 

formação (98/99 até aos dias de hoje). 

Esta segunda etapa é marcada pela assinatura do Tratado de Maastricht em 1992. Este Tratado 

de Maastricht, ou o Tratado da União Europeia, marcou uma nova fase no processo de 

integração europeia, pois introduziu um novo capítulo sobre a educação e juventude. O 

capítulo intitulava-se “Política Social, Educação, Formação Profissional e Juventude”. Era 

composto pelos artigos 126º que dizia respeito à educação, e o artigo 127º sobre a formação 

profissional. Estes artigos previam o alargamento do campo de acção da UE na área da 

educação e formação. Em resultado, a educação pré-escolar e primária, a educação secundária 

e os cursos universitários, passaram a ser do âmbito das competências da UE.  

De acordo com Sobreira este período inicia uma fase de politização da educação que: 

 “representou uma quebra acutilante com o passado. De facto, os arquétipos promovidos no período pré-

Maastricht desafiaram a política do “não mexer” e a concepção estéril da educação enquanto direito, de 

pouca relevância prática, preponderante nos anos 70” (2004, p. 71).  

De acordo com este autor, o Tratado da CEE, mesmo depois da rectificação promovida pelo 

Acto Único Europeu de 86, não atribui à Comunidade qualquer competência em matéria de 

educação, sendo os documentos adoptados nesse período, meros acordos intergovernamentais, 

fora do enquadramento jurídico comunitário.  

Com o Tratado de Maastricht, surge pela primeira vez, a distinção entre educação e formação 

profissional e cria-se um novo quadro jurídico para a educação e para a formação profissional. 

O Tratado da União Europeia definiu competências específicas para a União em relação à 

Educação, embora sendo competências complementares de apoio ao desenvolvimento da 

acção dos Estados-membros (Antunes, 2005). 
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Outro desenvolvimento importante foi a criação dos Programas de Acção Comunitários na 

educação e formação.  

Em 1993 foi estabelecida uma ligação clara entre educação, formação e competitividade, 

através da publicação do “Livro Branco sobre Crescimento, Competitividade e Emprego”. 

Este documento tinha por objectivo fazer dos Recursos Humanos e do acesso ao 

conhecimento o centro do novo modelo socio-económico pretendido para a UE. 

Em 1994 termina a primeira fase dos Programas comunitários e, na sequência de uma série de 

trabalhos da comissão, surge uma nova geração de programas que consolidaram programas de 

acção existentes e também abriram novas linhas de acção: o Programa Sócrates na educação, 

e o programa Leonardo da Vinci na formação.  

O programa Sócrates (adoptado pela decisão 819/95/CE) foi o primeiro programa criado para 

a educação numa base legal e que se estendia a todos os níveis de educação. O objectivo deste 

programa era contribuir para o desenvolvimento de uma educação e formação de qualidade e 

de um espaço aberto europeu de cooperação (Monteiro, 2001). 

Em 1994 surge o Programa Leonardo da Vinci por decisão do Conselho (94/189/CE). Este 

programa pretendia promover a qualidade e a capacidade de inovação dos Estados-Membros 

através dos sistemas de formação europeus, desenvolvendo a dimensão europeia da formação 

profissional  e promovendo a formação ao longo da vida, encorajando o melhoramento de 

aptidões. Este programa estabelece uma política de formação profissional na Comunidade 

Europeia.  

Na fase pós-Maastricht houve também a necessidade de interligar a política de educação e de 

formação a outros sectores da política europeia como o emprego, a integração, a investigação, 

a inovação, etc. Neste contexto emergiram dois conceitos-chave: a Sociedade do 

Conhecimento e a Aprendizagem ao Longo da Vida. O conceito de sociedade do 

conhecimento, como uma sociedade da informação e uma sociedade da aprendizagem, são 

frequentemente mencionados em documentos da Comissão e da Comunidade. 

Em Novembro de 1995 a Comissão aprova o “Livro Branco sobre a Educação e a Formação – 

Ensinar e aprender rumo à sociedade cognitiva” onde se propõem novas orientações para 

responder aos desafios da sociedade cognitiva, identificando linhas de acção nos domínios da 

educação e da formação.  

Em 1996 foi designado o “Ano Europeu da Aprendizagem ao Longo da Vida” dando 

possibilidade à Comissão de publicitar actividades e encorajar a coordenação de actividades 

nacionais em prol da Aprendizagem ao Longo da Vida. No sentido de influenciar mais as 
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políticas nacionais, no final do ano o Conselho Europeu adoptou uma série de conclusões 

sobre uma estratégia de ALV.  

O Tratado de Amesterdão assinado em 1997, modificou um pouco o Tratado de Maastricht, 

alterando a numeração dos artigos. O artigo 126 passou a ser o 149, e o artigo 128 que diz 

respeito à formação profissional, passou a ser o 150. Não foram alterados os textos dos 

artigos. 

Ao lermos estes dois artigos, ficamos com a sensação de definirem muito genericamente os 

objectivos para a educação e formação, dando, assim, azo a uma variedade de interpretações, 

que se desdobram em inúmeros programas e acções de natureza variada. 

Uma alteração importante, foi a institucionalização da educação e formação através da criação 

de um Directorat General para a educação, formação e juventude (DGXXII).  

Em termos de políticas, este período foi marcado por uma série de trabalhos da comissão 

como o “Livro Verde sobre a Dimensão Europeia da Educação”.  

Em 1997, a Comissão publica a comunicação “Towards Europe of knowledge,” chamando a 

atenção para uma variedade de aspectos da dimensão europeia da educação.  

De acordo com Antunes (2005), este período caracteriza-se por uma ampliação da capacidade 

de intervenção da UE na área da educação e da formação. Na opinião da autora, é também um 

período marcado por outros desenvolvimentos ao nível do pensamento paradigmático e 

ideológico, nomeadamente no que diz respeito à valorização dos Recursos Humanos 

considerados como fundamentais para o desenvolvimento de uma Europa competitiva e 

economicamente forte.  

Durante este período: 

“a política delineada pelas instâncias comunitárias nos domínios da educação e da formação é 

dominantemente inspirada, e mesmo colonizada, por orientações vistas como imperativas, que decorrem 

das prioridades ou necessidades percepcionadas com origem na economia” (Antunes, 2005, p. 127). 

 

4. A ampliação da actuação da UE nos domínios da educação e da formação 

Este período, identificado por Antunes (2005) como tendo início nos fins da década de 90 até 

aos nossos dias, tem como principal marco a Cimeira da UE realizada em Lisboa, em Março 

de 2000, donde resultaram uma série de iniciativas que parecem assinalar a emergência de 

uma fase distinta do desenvolvimento da educação como área de intervenção comunitária. Na 
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opinião da autora estas iniciativas são as seguintes: o Programa Objectivos Comuns para 

2010, o Processo de Bruges/Copenhaga e o Processo de Bolonha. 

Todas estas iniciativas, na opinião de Antunes (2005) fazem transparecer a consolidação de 

um bloco regional que ultrapassa a esfera económico-política, e que conjugue as necessidades 

de alargar a actuação política à escala europeia e não apenas comunitária, de construir uma 

identidade comum que integre mas uniformize os sistemas educativos dos Estados-membros. 

O Conselho Europeu de Lisboa em Março de 2000 iniciou um marco no processo que 

conduziu à adopção do programa de trabalhos sobre os Objectivos futuros da Educação e  

Formação da UE.  

Posteriormente, o Conselho Europeu adoptou um relatório final apresentado no Conselho 

Europeu de Estocolmo em Março de 2001 (COM (2001) 59 final). 

Este relatório foi adoptado, tornando-se o primeiro documento oficial que define uma 

abordagem relativamente às políticas de educação e formação na UE.  

Neste mesmo Conselho Europeu de Estocolmo, ficou acordado que o trabalho de seguimento 

deste relatório sobre os objectivos futuros concretos dos sistemas de educação e formação da 

UE, deveria ser levado a cabo e que deveria ser elaborado um programa de trabalho 

pormenorizado para ser apresentado pelo Conselho e pela Comissão no Conselho Europeu de 

Barcelona em 2002.  

Este programa de trabalho incidiu sobre diversos elementos e níveis de educação e de 

formação, desde as competências básicas ao Ensino Profissional e Superior, tendo sempre em 

conta o princípio da ALV 

Também são identificados os instrumentos que serão utilizados para fomentar e medir os 

progressos, através do Método Aberto de Coordenação e comparar os resultados alcançados, 

tanto a nível interno como ao nível mundial através de um conjunto de parâmetros europeus 

de referência.  

Com este programa de trabalhos os responsáveis pela educação e formação e a Comissão 

Europeia reconheceram a sua responsabilidade e afirmaram a sua determinação em tomarem 

as medidas necessárias, indo além da simples definição de objectivos.  

Estes objectivos marcam o início de uma nova fase de desenvolvimento da Educação e 

Formação na UE, tendo por base o respeito por sistemas diferentes, mas que partilham 

objectivos comuns que inspiram reformas nos vários países, bem como acções ao nível da UE. 
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O Processo de Bruges/Copenhaga surgiu na sequência da Cimeira de Março de 2002 e 

procura desenvolver uma articulação mais estreita em relação à coordenação de políticas entre 

os Estados-membros. Teve um desenvolvimento inédito que foi: 

“a constituição formal e explícita de um nível de governação supranacional como locus de inscrição das 

políticas a desenvolver para os sistemas educativos e de formação” (Antunes, 2005, p. 129). 

Este novo processo de articulação de políticas nacionais no campo da educação e da formação 

tem características específicas e inovadoras, na opinião da autora. Nomeadamente no que diz 

respeito ao método (Método Aberto de Coordenação) e ao objecto (as políticas dos Estados-

membros).  

No que diz respeito ao método, o Método Aberto de Coordenação foi definido no Conselho 

Europeu de Lisboa e teve por objectivo divulgar as melhores práticas e favorecer uma maior 

convergência de políticas no que respeita aos objectivos da UE para os sistemas de educação e 

formação, permitindo a comparação e aprendizagem mútuas, tentando, desta forma, limitar os 

riscos inerentes às reformas e às mudanças.  

Este método aberto de coordenação fomentava o conhecimento de factores críticos das 

reformas realizadas noutros locais, divulgando as boas práticas. Assim, o método aberto de 

coordenação, traduz-se num conjunto de indicadores, valores de referência, intercâmbios de 

boas práticas, avaliações, etc. 

No entanto, a execução política é objecto de controlo explícito a partir de parâmetros e 

indicadores de referência  que servem para medir os resultados a posteriori. Ou seja, Antunes 

(2005) alerta para o facto do compromisso e a autonomia dos Estados terem “contornos e 

consequências definíveis” baseados em procedimentos de controlo. 

“Esta concepção e realização tecnocrática da política – que dispensa os actores e ignora os processos e os 

contextos concretos de acção – constitui o quadro instituído para as políticas educativas e de formação a 

desenvolver nos próximos anos pelos estados em causa” (Antunes, 2005, p. 131). 

Uma outra questão para a qual a autora chama a atenção é para o facto do objecto da política 

da UE para a Educação e Formação serem as próprias políticas nacionais dos Estados-

membros. Se, no contexto nacional, as políticas já são o resultado de processos de negociação 

e confronto de vários grupos de interesse, os governos nacionais vêem-se também obrigados a 

orientar as suas opções para compromissos assumidos em instâncias supranacionais, que na 

opinião da autora se podem tornar ou uma “inspiração ou um condicionamento” (Antunes, 

2005, p. 132).  

Finalmente, Antunes (2005) refere o Processo de Bolonha que nasce a partir da subscrição de 

uma Declaração conjunta sobre harmonização da arquitectura do sistema europeu de ensino 
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superior, conhecida como Declaração de Sorbonne. No ano seguinte em Bolonha, os ministros 

europeus do Ensino Superior acordam em criar um espaço europeu de Ensino Superior através 

da adopção de um sistema de graus comparáveis.  

Estas iniciativas, na opinião de Fátima Antunes, constituem a edificação de um processo 

sistemático de articulação das políticas nacionais de educação e formação em torno de 

prioridades e objectivos comuns ou seja a “definição de uma matriz de políticas e o controlo a 

posteriori” (idem, p. 133). 

 

5. As actuais estratégias para a construção de um Espaço Europeu de Educação e 

Formação  

Actualmente, a UE desenvolve um conjunto de políticas e de programas de acção para a 

educação e a formação, que temos vindo a mencionar. 

Destacamos o Programa Educação e Formação 2010 considerado como o principal quadro de 

referência para a política de educação e formação na Europa, e dentro deste destacamos o 

programa de Aprendizagem ao Longo da Vida 2007-2013.  

O Programa de Trabalho Educação e Formação 2010 constitui o quadro de referência 

estratégico para o desenvolvimento das políticas de educação e formação a nível comunitário, 

pretendendo fazer dos sistemas de educação e formação na Europa uma referência mundial de 

qualidade até 2010. 

A UE parte do pressuposto que a transformação da UE na principal economia baseada no 

conhecimento a nível mundial só será possível com o contributo fundamental da educação e 

formação como factores do crescimento económico, inovação, empregabilidade sustentável e 

coesão social. A criação de um espaço europeu de educação e de formação coeso e aberto será 

fundamental para o futuro da Europa e dos seus cidadãos na era do conhecimento e num 

mundo globalizado44. 

No quadro da Estratégia de Lisboa, foi adoptado, em 2002, conjuntamente pelo Conselho 

(Educação) e pela Comissão Europeia o Programa de Trabalho pormenorizado de seguimento 

dos objectivos dos sistemas de educação e formação na Europa.  

Em 2003, o Conselho (Educação), adoptou níveis de referência dos resultados médios 

europeus (benchmarks) que, tendo em conta o ponto de partida de cada um dos Estados-

                                            
44 Programa de trabalho pormenorizado sobre o seguimento dos Objectivos dos sistemas de educação e de formação na Europa, 2002 
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membros, deverão ser utilizados como instrumento de monitorização da execução do 

Programa de Trabalho Educação e Formação 2010. 

O Conselho e a Comissão apresentaram ao Conselho Europeu da Primavera de 2004 o 

Relatório Intercalar Conjunto sobre a implementação do Programa de Trabalho Educação e 

Formação 2010. Neste relatório é feita uma avaliação do progresso deste programa e são 

apontadas algumas áreas onde os países precisam centrar mais esforços para cumprirem os 

objectivos a que se propuseram. 

Nesse sentido o relatório  defende a necessidade de acelerar o ritmo das reformas para atingir 

os objectivos em 2010, quer ao nível comunitário, quer ao nível dos Estados-membros.  

Este relatório também prevê o acompanhamento dos progressos através da apresentação de 

um relatório conjunto Comissão/Conselho, de dois em dois anos, e com base em dados 

fornecidos pelos Estados-membros. 

Como contributo para a elaboração do Relatório Intercalar Conjunto de 2006, os países 

participantes apresentaram, até 30 de Abril de 2005, o Relatório Nacional sobre a 

implementação do Programa de Trabalho Educação e Formação 2010. 

O objectivo deste Relatório Nacional era apresentar uma visão geral das medidas concretas 

tomadas por cada país desde o lançamento do Programa de Trabalho e da forma como se tem 

processado o desenvolvimento dos sistemas de educação e formação no quadro do desafio 

representado pela Estratégia de Lisboa. 

Foi apresentado ao Conselho Europeu da Primavera de 2006 o relatório “Modernizar a 

educação e a formação: um contributo essencial para a prosperidade e a coesão social na 

Europa”45. Trata-se do Relatório Intercalar Conjunto do Conselho e da Comissão Europeia, 

sobre a aplicação do Programa de Trabalho “Educação e formação 2010”. 

Em síntese, o relatório constata que as reformas nacionais estão bem orientadas. Os 

desenvolvimentos em curso são vistos como encorajadores, sobretudo tendo em conta que os 

efeitos nos sistemas educativos são, por natureza, lentos e que as situações e pontos de partida 

nacionais na Europa alargada são significativos. 

No entanto, define duas áreas fundamentais para a concentração de esforços: na equidade - 

implementar reformas que assegurem que os sistemas são, simultaneamente, eficientes e 

equitativos, e mobilizar actores e recursos através de diversas parcerias de aprendizagem; e na 

governação - reforçar a implementação do Programa de Trabalho Educação e Formação 2010 

a nível nacional e a nível europeu.  
                                            
45 Referência 2006/C79/01. 
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O Programa Aprendizagem ao Longo da Vida 2007-2013 tem como objectivo geral contribuir 

para o desenvolvimento da comunidade enquanto sociedade avançada baseada no 

conhecimento, caracterizada por um crescimento económico sustentável, com mais e 

melhores empregos e uma maior coesão social. 

O programa destina-se a promover, em particular, os intercâmbios, a cooperação e a 

mobilidade entre os sistemas de ensino e formação na comunidade, a fim de que estes passem 

a constituir uma referência mundial de qualidade. 

A Decisão nº 2006/1720/CE foi o acto jurídico que criou este programa no domínio da 

aprendizagem ao longo da vida. 

Este Programa é constituído por subprogramas e programas sectoriais. Reúne, num único 

programa, os programas Sócrates e Leonardo da Vinci, sendo constituído por vários 

subprogramas.  

 

6. A Dimensão Europeia da educação e da formação 

O termo União, refere-se a algo que é tecido em comum, que faz parte de um mesmo todo. A 

UE, ao longo de toda a sua história, teve com principal objectivo unir um conjunto de Estados 

em torno de objectivos comuns, por forma a torná-los mais fortes e competitivos. Hoje em dia 

o principal objectivo da UE é: 

“tornar a economia da UE, uma economia baseada no conhecimento, tornando-se a economia mais 

dinâmica e competitiva do mundo, por forma a garantir um desenvolvimento económico sustentável, com 

mais e melhores empregos e com maior coesão social “(Comissão Europeia, 2002, p. 7). 

A UE tem como principal característica a diversidade linguística e cultural característica de 

cada Estado-Membro. Nesse sentido os sistemas de educação e formação mantêm um certo 

isolamento entre si, aplicando regras diferentes, qualificações e currículos diferentes, e 

regimes de formação diferentes. Cada Estado-Membro pretende preservar esta diversidade. 

Mas como vimos nos capítulos anteriores, tem vindo a crescer uma necessidade de 

cooperação e mobilidade entre os Estados-Membros, no que diz respeito à Educação e 

Formação, por forma a que os cidadãos possam beneficiar desta diversidade. É neste sentido 

que a UE tem vindo a desenvolver os seus trabalhos no campo da Educação e Formação, nos 

últimos 20 anos. 

Quer o conteúdo e os programas, quer a organização dos sistemas de educação e formação são 

da responsabilidade de cada Estado-Membro. O princípio da “subsidiariedade” dá à UE, 

enquanto instituição, a capacidade de apoiar e complementar a acção de cada Estado-Membro 
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em determinados domínios da Educação e da Formação46. Estes domínios são: incentivar a 

mobilidade de estudantes e professores; promover a cooperação entre escolas e universidades; 

incentivar a aprendizagem de línguas; melhorar o reconhecimento de graus académicos, 

qualificações e competências para fins educativos e profissionais; desenvolver o ensino aberto 

e à distância.  

A finalidade da acção europeia relativamente à educação, normalmente dá pelo nome de 

“Dimensão Europeia da (ou na) Educação”. Para Galvão (1998) a dimensão Europeia da 

Educação, ao nível escolar, significa sensibilizar para a aprendizagem de línguas estrangeiras, 

aprofundar os conhecimentos sobre história, cultura e geografia dos outros países que 

constituem a UE, ao mesmo tempo que se toma conhecimento acerca dos valores europeus, e 

dos direitos e responsabilidades no contexto da UE. 

Trata-se de desenvolver nos cidadãos um sentimento de pertença à UE. A Educação e a 

Formação são uma das principais apostas para o conseguir. Nesse sentido, está implícito, nos 

objectivos definidos para a educação e formação dos Estados-Membros da UE, uma dimensão 

europeia que sensibilize os alunos para a cidadania supranacional.  

Sendo que a educação e a formação são assumidas como uma das partes fundamentais de uma 

estratégia global que faça da UE uma das economias mais competitivas do mundo, a 

sensibilização para esta Identidade Europeia através da Educação tem sido alvo de vários 

esforços políticos.  

No entanto, para Galvão (1998), ainda está relativamente indefinido o conteúdo desta 

dimensão europeia na educação, pelo que se torna difícil a sua implementação através de 

políticas. 

Outro autor que se debruçou sobre o conceito de Dimensão Europeia da Educação foi Reis 

Monteiro (2001). Para este autor esta Dimensão Europeia da Educação reúne um conjunto de 

temas e problemas que são comuns aos Estados-membros, ou seja, a reflexão sobre estes 

problemas e a sua resolução comporta um valor acrescentado que é a identidade europeia . 

De acordo com este autor: 

“numa acepção mais restritiva, aquela expressão designa as aprendizagens e actividades, internacionais 

ou transnacionais, que visam a aproximação e a compreensão entre os povos da Europa, favorecendo a 

emergência da consciência da sua identidade cultural comum” (Monteiro, 2001, p. 302). 

Seguindo as ideias deste autor, percebemos que a finalidade da Dimensão Europeia da 

Educação é formar cidadãos da Europa e do mundo, ou seja, desenvolver uma identidade 

                                            
46 Estes domínios são estabelecidos nos artigos 149º e 150º do Tratado. 
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europeia que seja uma identidade com raízes nacionais e ao mesmo tempo com um 

sentimento de pertença em relação à Europa e ao mundo. Reis Monteiro (2001) chega mesmo 

a definir um conjunto de objectivos que passamos a enumerar, e que fazem parte desta 

Dimensão Europeia da Educação: 

• Aprender a Europa como ela é e deve ser; 

• Formar a consciência de uma identidade europeia, baseada em valores fundamentais; 

• Desenvolver a capacidade para configurar a Europa segundo os valores constitutivos 

da sua identidade; 

• Valorizar a multiculturalidade europeia; 

• Tornar a Europa exemplar no que respeita aos Direitos do Homem, meio ambiente, 

tolerância, paz, solidariedade, etc. 

Ou seja, para este autor, trata-se de aprender um conjunto de atitudes, de valores, de 

conhecimentos na escola, que potenciem a criação de uma consciência de pertença à Europa 

dos cidadãos. 

Embora Reis Monteiro (2001) defenda que a Dimensão Europeia da Educação dependa da 

acção dos governos responsáveis pelas imposições normativas e políticas, ele arrisca em 

identificar duas condições fundamentais para que se possa introduzir uma Dimensão Europeia 

na Educação: a sua introdução em todos os níveis escolares e nos estabelecimentos de 

formação de professores e educadores; e a reforma profunda do conteúdos dos currículos. 

Isto porque para este autor, esta dimensão europeia da educação tem de ser concebida como 

uma finalidade ética, democrática e internacional da educação, na sua qualidade de Direito do 

Homem . 
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Notas conclusivas 

Neste capítulo tentamos compreender a influência que as organizações internacionais tiveram e têm e o papel 

determinante que desempenham na definição das políticas educativas mundiais. As pressões económicas e a 

necessidade de legitimação por parte de alguns países leva-os a definirem as suas estratégias de acordo com as 

orientações destes organismos internacionais. 

Hoje em dia, o debate mantêm-se acentuando-se a discussão em torno da aceleração da globalização económica 

e das mudanças em relação ao papel do Estado. A maior parte dos autores defende que estamos a assistir à 

emergência de uma “governação global”, onde as acções dos Estados são moldadas pelas grandes organizações 

internacionais nomeadamente no que diz respeito às políticas de educação. E muitas interrogações surgem acerca 

do papel do Estado no seio destas formas de regulação transnacional da educação. 

Posteriormente, tentámos sintetizar as principais actividades do projecto europeu na área da educação e da 

formação, primeiro numa perspectiva histórica e depois numa perspectiva actual.  

Verificámos que desde os seus tratados fundadores até à época actual a Educação e a Formação foram sendo 

alvo de várias iniciativas que foram reconfigurando o seu enquadramento jurídico comunitário. A partir da 

ausência inicial de qualquer referência à educação nos tratados que fundaram a UE, até ao desenvolvimento de 

uma dimensão europeia da educação, estruturámos a nossa análise de acordo com a proposta de Antunes (2005) 

quanto aos períodos mais marcantes do processo de integração da educação na UE.  
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CAPÍTULO 5. 

A PROBLEMÁTICA DAS POLÍTICAS EDUCATIVAS 

 

Notas Introdutórias 

No capítulo 3 analisámos o processo de globalização e tentámos identificar os seus principais impactos na 

educação. Percebemos que este processo gerou muitas mudanças e interdependências em várias dimensões das 

sociedades, mas as origens destas transformações não são consensuais. 

Concluímos que, de facto, a globalização influencia a forma como os decisores políticos vêm os problemas em 

educação e também a forma de os resolver e que esta tendência gera análises reduzidas e simplistas das 

mudanças complexas na educação,  identificando um conjunto simples de problemas com respostas políticas 

accionáveis, o que pode levantar algumas questões quanto à forma como estes problemas são definidos e tratados. 

Este contexto coloca problemas complexos ao estudo das políticas educativas. No capítulo seguinte tentaremos 

analisar o processo de construção das políticas e, mais particularmente, das políticas de educação tendo em conta 

os vários níveis e actores que influenciam ou determinam a construção dessas políticas. Para isso tentaremos 

definir os contextos, os processos e formas de expressão da política, dando especial atenção ao contexto que nos 

interessa aprofundar, que é o contexto da UE. 

 

1. Reflexões em torno do conceito de política educativa 

Depois de analisarmos as influências do processo de globalização na educação e verificarmos 

que existe um conjunto de actores que actuam de diversas formas e a diversos níveis na 

definição das políticas educativas, percebemos que existem várias forças que influenciam as 

agendas educativas quer na sua conceptualização, quer na sua implementação.  

Alguns autores falam de uma crescente internacionalização das políticas educativas (Seixas, 

2001) através de fenómenos de padronização e estandardização (Schriewer, 2000) apoiados 

por estas agendas globalmente estruturadas. Associados à globalização temos envolvidos no 

processo de formulação e implementação das políticas, outros actores que operam a outros 

níveis e que podem influenciar o sentido das políticas.  

O campo de investigação das políticas educativas, neste contexto, torna-se um campo 

extremamente complexo, visto ser uma arena de decisão constituída por vários níveis e onde 

intervêm diversos actores quer na formulação quer na implementação da política.  

Dada esta complexidade, julgamos ser pertinente introduzir algumas definições de política, 

para compreendermos melhor o processos de produção da política e os novos contornos que 

tem vindo a assumir nos últimos anos.  
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Esta definição do conceito de política também é importante pois, tal como refere Ball (2006), 

o nosso posicionamento teórico tem efeitos em termos do desenvolvimento da investigação e 

na forma como interpretamos os resultados finais.  

Embora seja importante a sua definição, tal como Ball reservamo-nos ao direito de não ter 

certezas teóricas absolutas quanto a este conceito. No entanto, iremos recorrer a um conjunto 

de perspectivas teóricas para depois nos posicionarmos em relação a este termo.  

O termo política é derivado do grego antigo politéia que indicava todos os procedimentos 

relativos à pólis, ou seja à cidade-Estado e que se estendia também à sociedade e à 

comunidade urbana.  

Hoje em dia o termo política pode ser utilizado com várias conotações. 

A sua conotação mais comum e mais “popular” evidencia a política como um processo que 

envolve uma elite de políticos associados em partidos, muitas das vezes com ideais não tão 

distintos quanto querem fazer parecer, e que através de entendimentos e desentendimentos 

lutam pela conquista de poder, para satisfazer um conjunto de interesses que nem sempre são 

os interesses da maioria do povo. Esta conotação pejorativa é, hoje em dia, muitas vezes 

referida e difundida quer pelos meios de comunicação, quer pela população em geral, o que 

parece criar um certo afastamento e desinteresse pela política.  

Numa acepção mais erudita, o reconhecido fundador do pensamento e da ciência política 

moderna, Maquiavel (1995), expressa na sua obra “O Príncipe” que a política surge como 

uma arte de conquistar, manter e exercer o poder.  

Do ponto de vista da filosofia política, a política é a participação nos assuntos do Estado, a 

orientação do Estado, a determinação das formas, das tarefas e do conteúdo da actividade 

estatal, onde são expressos os interesses essenciais das classes e das relações que existem 

entre elas.  

Na perspectiva da ciência política, a política é a orientação ou a atitude de um governo em 

relação a certos assuntos de interesse público, como a política económica, a política fiscal, a 

política agrícola, a política educativa, etc.  

Numa perspectiva sociológica e construtivista, Barroso (2006) refere o conceito de política 

pública como um: 

“produto de um processo social que se desenrola num tempo determinado, no interior de um quadro que 

delimita o tipo e o nível dos recursos através de esquemas interpretativos e escolha de valores que 

definem a natureza dos problemas políticos colocados e as orientações da acção” (Barroso, 2006, p. 11).  
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Ou seja, nesta perspectiva, a análise das políticas públicas não pode ficar confinada ao estudo 

de certas dimensões dos seus processos de concepção e execução, e dos efeitos que provocam.  

Ozga (2000) define duas tendências em relação ao entendimento deste conceito. Por um lado 

aqueles que encaram a política como as acções dos governos que visam a consecução de 

objectivos; e por outro, aqueles que a vêem como algo mais abrangente e mais dinâmica, mais 

como um processo do que como um produto que envolve vários actores a vários níveis. 

Também nesta linha, Ball (2006) considera que as políticas são entendidas como 

representações que envolvem lutas, compromissos, autoridade e reinterpretações, o que as 

caracteriza como um processo complexo. 

Hoje em dia, podemos encontrar essencialmente duas tendências para conotar o termo política. 

Para uns, a política é a ciência normativa, conceptualizada como um programa de acção ou 

um conjunto de orientações que determinam como se deve proceder em certas circunstâncias 

particulares. Para outros, é a ciência do poder onde se analisam as relações que se estabelecem 

em torno de interesses que geram lutas pelo poder. 

Teodoro (2003) conclui que, o que estas duas definições partilham, é a ideia de que a política 

é um conjunto heterogéneo de elementos que envolve prescrições e orientações, 

compromissos, descontinuidades e omissões que importam conhecer. Ou seja, a política não é 

mais do que: 

“o resultado, sempre provisório, de um processo de negociação assimétrico entre grupos e forças 

económicas, políticas e sociais, potencialmente conflituais” (2003, p. 14). 

Depois de analisarmos algumas contribuições teóricas verificamos que não existe um conceito 

definido, único e irrefutável de política. Antes pelo contrário, trata-se de um conceito 

analisado sob diferentes perspectivas.  

Tendo em conta o contexto global que consideramos neste estudo, julgamos ser mais 

pertinente considerar a política como um processo onde, para além dos governos, estão 

envolvidos outros actores que influenciam quer a sua formulação, quer a forma como é 

implementada, o que a torna um processo complexo, imprevisível e dinâmico.  

Ou seja, recorrendo a Ball (2006) consideramos fundamental entender a política não apenas 

como um produto, mas também como um processo, ou seja a política encarada não apenas 

como a afirmação de valores e estratégias organizacionais e operacionais (produto) , mas 

também como a capacidade de operacionalizar esses valores (processo).  

Tendo em conta esta concepção de política apresentada como a capacidade de operacionalizar 

valores dentro de ambientes sócio-políticos particulares, entendemos o conceito de política 
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como um produto (afirmação textual de valores e princípios) e um processo (o poder para 

formular afirmações textuais em práticas operacionais). 

Ao nível da análise da política como produto, iremos explorar os contributos de alguns 

autores que distinguem a política enquanto texto e enquanto discursos.  

Por não ser um conceito estático e imóvel, mas sim um conceito baseado em processos e em 

resultados que implicam lutas e constrangimentos ao longo do processo em que são 

formuladas, difundidas e implementadas, utilizamos a distinção de Ball (2006) que define 

duas concepções de política interligadas e implícitas uma na outra: a política enquanto texto e 

a política enquanto discurso. 

Ball (2006) considera que a política entendida enquanto discursos, na linha de Foucault, como 

uma prática regulada que diz respeito a afirmações, mais do que ao sentido linguístico ou ao 

uso da linguagem. Estes discursos políticos são importantes porque produzem um 

enquadramento de sentido, que nos indica em que termos a política é pensada, falada e escrita. 

Para este autor, os discursos políticos são importantes porque expressam a forma como a 

política exercita o poder através da produção de “verdades” e de conhecimento. Os discursos 

são práticas que formam objectos sem os identificar. Ou seja, os discursos constituem os 

objectos através da ordenação de palavras que combinadas revelam subjectividades e relações 

de poder muitas vezes não intencionadas.  

“We do not speak a discourse, it speaks us. We are the subjectivities, the voices, the knowledge, the 

power relations that a discourse constructs and allows. We do not know what we say, we are what we say 

and do” (Ball, 2006, p. 48). 

Portanto, embora existam discursos dominantes que tentam impor uma certa ordem de ideias 

e uma forma de pensar, existem também outros discursos discordantes e contraditórios que 

não podem ser excluídos das arenas de implementação política. Mas estes discursos são 

importantes para se conhecerem e analisarem pois eles espelham ideologias dominantes, 

regimes e crenças que ajudam a compreender a realidade social.  

A política enquanto texto, para Ball, são produtos desenvolvidos neste enquadramento que 

embora possa produzir constrangimentos, não determina as possibilidades de acção. Os textos 

políticos são assim um resultado de vários compromissos, agendas e influências e, embora os 

autores dos textos tentem controlar os significados e as possíveis leituras e interpretações dos 

textos, muitas das vezes é difícil identificar o que de facto é pretendido com aquela política. 

Uma outra questão a que Ball (2006) chama a atenção é o facto da interpretação dos textos 

políticos mudar consoante a arena em que é implementada. O que quer dizer que os objectivos 
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e as intenções dos textos políticos são alvo de constantes reinterpretações e reorientações ao 

longo do seu processo de implementação. 

“Policies do not normally tell you what to do, they dreate circumstances in which the range of options 

available in deciding what to do are narrowed or changed or particular goals or outcomes are set” (2006, p. 

46). 

Ou seja, quanto mais ideologicamente abstracto o texto é, mais difícil e distante a sua 

concepção na prática se torna. Isto pode ser mais visível quando nos afastamos da arena da 

decisão política e nos debruçamos sobre os movimentos de resistência às políticas que nos 

mostram como de facto os problemas se resolvem na prática.  

Portanto, embora os textos políticos sejam uma forma de intervenção muito importante e com 

muita influência não devemos ignorar a forma como são reinterpretados pelos actores que a 

aplicam na prática. O que quer dizer que os efeitos das políticas não podem ser analisados 

exclusivamente a partir dos textos, mas também temos de considerar os interesses e as lutas 

no contexto onde a política é implementada, que na prática podem alterar o sentido da política 

expressa no texto. No entanto, Ball (2006) chama a atenção para o facto de nem sempre 

existirem movimentos de resistência às políticas, ou respostas negativas e contrárias. 

Também Ozga (2000) se refere à política enquanto texto e enquanto discurso. Para a autora, a 

discussão e a análise de um texto podem ser extremamente úteis numa investigação em 

política, pois dirige-se à estrutura. Os textos ajudam a contribuir para uma narrativa formal 

das políticas, e podem fornecer informação útil sobre as fontes políticas, o seu campo de 

acção e a detecção de qualquer padrão político. Da mesma forma é inquestionável a utilidade 

da política enquanto discurso pois diz muito sobre a parte dominante do sistema de relações 

sociais, modelando o que pode ser dito ou pensado. Na óptica de Ozga texto e discursos 

operam um em relação ao outro. 

Para analisarmos as políticas educativas, e utilizando a distinção de Ozga (2000) da política 

enquanto texto e  enquanto discurso e, também, a distinção de Ball (2000) que acrescenta a 

dimensão dos “efeitos da política”, iremos desenvolver a proposta deste último autor em 

relação a uma estrutura conceptual, um modelo de análise  que abarque os vários contextos 

em que a política é produzida, nomeadamente a política educativa. Esta proposta de Ball 

surge como resultado de uma preocupação de quem achar que a política deve ser um assunto 

cuidadosamente abordado quando realizamos uma investigação nesta área.  

A proposta de Ball (2006) define um modelo de análise que engloba vários contextos 

relacionados com a produção de política educativa: num primeiro patamar temos o contexto 

de influência, o contexto do texto político e o contexto da prática.  
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Cada um destes contextos consiste num campo de acções privadas e públicas e cada um 

envolve luta, negociação e resultados.  

Posteriormente há que adicionar dois outros contextos: o contexto dos resultados que engloba 

os efeitos de primeira ordem (mudanças na prática e na estrutura) e os efeitos de segunda 

ordem (mudanças quanto à justiça social e à igualdade de oportunidades); e o contexto da 

estratégia política que tem a ver com a identificação de uma série de actividades políticas e 

sociais que podem mais facilmente identificar a desigualdades. 

Ou seja, destas ideias depreendemos que as políticas educativas devem ser definidas e 

entendidas de um modo amplo, pois não estão limitadas às relações formais e aos processos 

de governo, nem às escolas, aos professores e à legislação que os regula, como afirma Jenny 

Ozga (2000). A definição geral requer que se considerem vários contextos, bem como os 

efeitos das políticas educativas. 

Nesta perspectiva, Ozga e Lingard (2007) defendem que aquilo que os governos optam por 

não fazer em educação é igualmente importante, pois tem efeitos na prática. Eles referem que 

geralmente a política educativa tem sido entendida no sentido da politics, ou seja, no sentido 

das acções e das lógicas da prática, e o importante é considerar os dois tipos de conceitos ou 

seja, a policy entendida como orientações estratégicas e a politics entendida como lógicas de 

acção e prática. 

Também Ball (2006) partilha da opinião, de que o importante é não considerar as políticas 

como algo fechado ou completo, pois elas são o resultado de compromissos realizados em 

várias etapas que envolvem vários interesses, influências e agendas, ao ponto de, por vezes, 

ser difícil identificar o que realmente são e o que pretendem. 

Para Ball (2006) as políticas podem ser codificadas e descodificadas de várias formas. 

Codificadas segundo processos complexos que envolvem lutas, compromissos, autoridade 

pública, interpretações e reinterpretações, e podem ser descodificadas, também através de 

processos complexos, que se prendem com as interpretações dos actores e significados 

condicionados pela sua própria história, pelas experiências, atitudes e contextos. 

Estas ideias remetem-nos para o processo da política, onde estão envolvidos vários actores a 

vários níveis e que reintroduzem na política novos sentidos, tornando-a um processo 

dialéctico que se desenvolve numa série de estádios e pode ocorrer numa multiplicidade de 

níveis.  

Nesta investigação iremos tentar desenvolver um modelo de análise da política que demonstre 

a sua complexidade, partindo do princípio que a direcção estratégica deriva de uma agenda 
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globalmente estruturada , mas que vai sendo reformulada à medida que é traduzida em 

princípios organizacionais e práticas operacionais. 

Referindo-se ao campo das políticas educativas, Ozga e Lingard (2007) referem que a Política 

Educativa inclui todos os sectores da educação, bem como a política produzida fora do âmbito 

governamental.  

Ou seja, para estes autores a política é mais do que simples textos políticos, também envolve 

processos que continuam para além da produção do próprio acto normativo. A política pública 

diz respeito à política produzida pelos governos, mas existe uma outra política para além do 

contexto onde se tomam decisões e que também expressa relações de poder e interesse fora da 

estrutura formal. Por isso referem que: 

“if we work with a broad definition of politics as practices and discourses to do with power (in its 

structural  possessed, concentrated and congealed, as well as poststructural dispersed, relational and 

practice forms) and questions of who benefits from particular social arrangements, then education policies 

are evidently political” (Ozga e Lingard, 2007, p. 4). 

No campo da acção e da prática, as políticas podem alterar o seu significado, pois elas são 

interpretadas de forma diferente consoante os diferentes actores e os diferentes interesses em 

jogo.  

Neste sentido, Torres (1998) defende o carácter político da educação no pressuposto que a 

arena educacional não é politicamente neutra nem tecnicamente objectiva e as relações entre 

educação e poder têm que ser entendidas no quadro das relações entre Estado, sociedade e 

educação. 

Também Teodoro (2001) acentua o carácter do processo de construção social das políticas 

educativas atravessadas pela complexidade, heterogeneidade e mestiçagem os meios em que 

são construídas.  

Para este autor as políticas de educação são entendidas como uma construção, como o 

resultado de uma adequação e ajustamento de estruturas e meios da educação às evoluções da 

sociedade. Nas suas palavras: 

“as políticas de educação, sobretudo nas sociedades contemporâneas, são construídas em meios marcados 

pela heterogeneidade e pela complexidade, sujeitas a procuras sociais nem sempre compatíveis e muitas 

vezes contraditórias, e que obrigam a definir prioridades, a excluir caminhos e a ultrapassar 

compromissos” (Teodoro, 2003, p. 16). 

Em nosso entender,  as políticas educativas quer na sua forma, quer no seu conteúdo, podem 

ser entendidas como processos de construção e reconstrução das relações de poder que 
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emergem de dinâmicas histórico-sociais-económicas, tornado este campo de investigação um 

campo conflitual de interdependências a vários níveis.  

No contexto da UE, verificamos que a economia baseada no conhecimento se tornou numa 

tendência e numa força bastante influente na política deste espaço político-económico, onde 

os sistemas educativos são instrumentos importantes para atingir este objectivo. As políticas 

educativas ligadas à economia do conhecimento constituem um discurso sobre a educação 

global do momento que circula sem referências ao contexto (Ozga e Lingard, 2007). 

Este discurso político promove uma agenda para a educação que uma série de acções e 

programas baseados na definição de objectivos comuns, avaliação por pares, competição, 

accountability e promoção de qualidade, que actuam como forças e processos de 

homogeneização. 

No entanto, estas agendas globais, de acordo com Ozga e Lingard (2007), podem ser 

recontextualizadas e moldadas de acordo com contextos históricos, culturais , sociais, 

políticos e económicos particulares de cada Estado-nação.  

Portanto, partilhamos da ideia destes autores quando afirmam que qualquer análise da política 

enquanto policy e politics da educação tem de considerar os efeitos das novas formas e 

praticas de regulação, ou seja o contexto, que hoje em dia é cada vez mais um contexto global. 

No entanto, existem outros contextos importantes que têm de ser igualmente considerados e 

que podem representar respostas divergentes a estas agendas globais, como é o caso particular 

da UE. 

Aplicando este conceito ao conceito de política educativa, Barroso (2003) afirma que para 

analisar as políticas educativas é preciso de dispor de quadros legais que integrem o estudo 

das ideias e dos valores que orientam as decisões, bem como a autoridade e o poder dos 

autores implicados e as consequências das acções para os seus beneficiários  e a sociedade no 

seu todo. 

Tendo em conta as contribuições acima desenvolvidas, consideramos que nesta investigação o 

termo política, será empregue no sentido de um processo de formulação onde estão 

envolvidos vários actores a vários níveis, tornando-o um processo dinâmico e imprevisível. 

Nesse sentido iremos adoptar uma noção de política o mais abrangente possível, de modo a 

considerar os vários contextos onde pode ocorrer a sua formulação e desenvolvimento.  
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2. Tendências no campo de investigação das políticas educativas 

A investigação sobre políticas educativas está directamente relacionada com o 

posicionamento teórico do investigador em relação ao conceito de política.  

Roger Dale (2001) aborda a questão da política como um projecto político, uma intenção ou 

um propósito e identifica as seguintes categorias de trabalhos em investigação sobre políticas: 

o projecto de administração social; o projecto de análise de política; o projecto de ciência 

social. 

No que diz respeito à investigação sobre política educativa encarada como um projecto de 

administração social ela foi bastante marcante dos anos 40 aos anos 70 (séc. XX), no campo 

da política social. O objectivo da investigação em política educativa era mudar e melhorar as 

práticas de administração do Estado.  

Em relação ao projecto de análise da política o principal objectivo dos investigadores é 

encontrar formas de assegurar políticas sociais eficientes  efectivas independentemente do seu 

conteúdo. Estas preocupações eram mais presentes nas décadas de 70, 80 e 90 e levaram ao 

desenvolvimento de estudos de carácter tecnicista onde se visavam analisar e comparar 

resultados, mais do que processos. 

Finalmente, Dale refere a investigação sobre políticas educativas como um projecto das 

ciências sociais. Nesta perspectiva o objectivo era descobrir o funcionamento das coisas e o 

analista político procura analisar as necessidades do cliente, e nesse sentido o seu trabalho é 

baseado no desenvolvimento de uma teoria que define a natureza do problema a analisar. 

Portanto nesta perspectiva a orientação é nitidamente para a satisfação de necessidades 

académicas. 

Como afirmámos no capítulo anterior, nesta investigação, partiremos de uma concepção de 

política entendida não apenas como uma questão governamental, mas também como um 

processo de negociação, luta e reinterpretação desenvolvido em vários patamares. Neste 

sentido, a nossa investigação centra-se mais na última abordagem identificada por Dale 

(2001), de uma investigação como um projecto desenvolvido no campo das ciências sociais.  

Teodoro (2003) faz uma síntese do percurso da investigação em políticas educativas, e alerta 

para o facto destas terem sido um campo atravessado por várias metodologias e várias 

abordagens o que causou uma certa “ambiguidade” enquanto campo disciplinar47.  

                                            
47 O que nos faz aqui, voltar a introduzir uma afirmação semelhante que referimos no capítulo 1, acerca da ambiguidade das Ciências da 
Educação, enquanto campo de investigação. 
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Teodoro (2003) refere os momentos mais marcantes do percurso desde campo de investigação, 

que aqui sintetizamos. 

Nos primeiros estudos sobre políticas educativas, privilegiava-se uma análise macro baseada 

na modelação dos grandes problemas nacionais e económicos que proporcionassem uma 

“engenharia social” que forneceria as respostas certas para os problemas das sociedades.  

Posteriormente, nos anos 60, o foco de investigação passava a ser o particular, quer do ponto 

de vista dos problemas, quer do ponto de vista das instituições dos contextos e dos períodos 

de tempo.  

Nos anos 90, a perspectiva de análise das políticas educativas passou a ser protagonizada pela 

Educação Comparada, muito apoiada pela acção das Organizações Internacionais, que se 

esforçaram por elaborar estudos de comparação entre países, baseados na comparação das 

várias dimensões dos sistemas educativos nacionais. 

Teodoro (2003) refere, também, o contributo de John A. Codd (1988) ao definir dois tipos de 

estudos sobre políticas educativas: por um lado, uma análise cujo objectivo é fornecer 

informação que apoie o processo de elaboração das políticas, bem como recomendações para 

a sua implementação; por outro lado, temos os estudos mais centrados nos processos que 

influenciam ou determinam a construção das políticas, bem como os efeitos sobre 

determinados grupos sociais, o que implica uma análise dos valores e das ideologias que estão 

por trás da definição das políticas educativas. 

Referindo-se ao desenvolvimento teórico da investigação em políticas educativas, Ozga 

(2000) identifica algumas tensões e divisões entre projectos de investigação, nomeadamente 

quanto aos paradigmas de que se suportam. Nesse sentido, identifica três períodos: num 

primeiro período a investigação sobre políticas educativas era influenciada por ideias 

pluralistas, baseadas na visão de que a política se efectuava através da negociação e do 

compromisso entre os que tinham interesses na área; depois surge outro tipo de investigação 

mais ligado a uma ciência social crítica e influenciado pelas teorias marxistas, que se 

centravam na desigualdade estrutural e na sua reprodução pelas Políticas educativas; 

actualmente, Ozga identifica um período onde existe uma pluralidade de teorias talvez por se 

acreditar que quanto maior o reportório teórico melhor a capacidade de explicação dos 

fenómenos. Na opinião da autora, esta situação explica-se pela complexidade das sociedades 

actuais e pela necessidade de compreender a vida social na sua totalidade.  
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Para Bell e Stevenson (2006) a análise das políticas e o estudo das políticas podem assumir 

uma série de formas que identificam alguns tipos de investigação sobre política que agrupa 

em dois conjuntos: a análise para a política e a análise da política. 

Na perspectiva dos estudos da análise para a política Bell e Stevenson identificam um 

conjunto de investigações que cumprem este objectivo: a investigação que visa promover uma 

política específica ou um conjunto de políticas relacionadas (“policy advocacy”); a 

investigação que tem por objectivo dar informação aos decisores políticos e aconselhamento 

(“information for policy”); e, a investigação mais comum que visa avaliar e monitorizar as 

políticas, no quadro de um alto nível de accountability (“policy monitoring and evaluation”). 

No segundo tipo de análises, a análise da política, Bell e Stevenson (2006) referem os 

seguintes estudos: aqueles que visam a análise da terminação da política, aqui a ênfase é no 

processo político e não no impacto da política, interessa mais compreender como a política é 

desenvolvida: 

“such research can give a vital insight into explaining how and why specific policies emerged in the final 

form they adopted” (Bell e Stevenson, 2006, p. 11). 

Referem, ainda, um outro tipo de estudos que diz respeito à análise do conteúdo político onde 

a ênfase é compreender a origem, as intenções e a operação de determinadas políticas. 

O que é importante na opinião destes autores é que uma análise da política na educação seja 

capaz de reconhecer os diferentes níveis nos quais o desenvolvimento político ocorre, desde 

as instituições envolvidas aos contextos culturais onde são aplicadas. 

“A model of policy analysis must be capable of illuminating policy development in all these diverse and 

various contexts” (Bell e Stevenson, 2006, p. 11).  

Para cumprir este objectivo Bell e Stevenson (2006) apresentam-nos um quadro de 

investigação para a análise a política que foca três aspectos: contexto, texto e consequências. 

No que diz respeito ao contexto, a análise da política deverá identificar os antecedentes e as 

pressões que levaram ao desenvolvimento daquela política que se pretende analisar, o que 

exige a análise dos factores económicas, sociais o políticos que deram origem aquela agenda 

política. Mas vai para além disso, e inclui também, o estudo do papel dos grupos de pressão e 

dos movimentos sociais que poderão ter forçado os decisores políticos a responderem àquela 

questão. 

Esta análise do contexto pode ocorrer, de acordo com Taylor (2006), em qualquer nível, seja 

ele o Estado, as instituições, etc. 
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Relativamente ao texto, Taylor (2006) pretende focar o conteúdo da política, no sentido de 

perceber como ela é articulada e enquadrada, o que pretende e quais os valores explícitos e 

implícitos, e quais as acções requeridas para quem e por quem. Neste nível de análise existe 

um grande peso de interpretação, porque para além de identificar o que está afirmado, 

pretende-se identificar também o que não está dito, os silêncios. 

Finalmente, Bell e Stevenson (2006) referem aquilo que Taylor identifica como 

consequências, pois se os textos podem ser interpretados de diversas formas consoante quem 

os põe em prática, então as políticas podem ser implementadas na prática de maneiras 

diferentes. Aqui, pretende-se identificar as condições únicas de cada instituição que levou a 

determinada interpretação da política, muitas das vezes com distorções e com falhas. 

Partindo desta proposta de Bell e Stevenson (2006) partimos, neste estudo, do pressuposto 

que as políticas educativas derivam de um discurso sócio-político mais alargado e que são 

mediadas através da formulação de uma direcção estratégica no contexto nacional e regional, 

que geram processos organizacionais particulares. 

Uma outra questão focada por Teodoro (2003) e que consideramos importante referir, é o 

facto do estudo das políticas educativas ser ainda muito marcado pela influência do 

positivismo e, neste sentido, o autor alerta para o facto deste campo de estudo ser um campo 

privilegiado para a transdisciplinaridade e para a complementaridade de abordagens, que 

favorece a construção de um paradigma compreensivo assente na interdependência entre o 

sujeito e o objecto da investigação. Nesta perspectiva, refere Ginsburg (1991) a propósito dos 

estudos sobre políticas educativas, pois este recomenda o recurso a um método de 

investigação que apele a diversas técnicas de recolha e análise qualitativa (com destaque para 

as técnicas documentais e de observação). 

“Neste contexto teórico, o estudo das políticas educacionais, em particular quando situado nos campos da 

análise política ou da ciência social, segundo a tipologia de Roger Dale, só tem a ganhar com a 

diversificação das fontes documentais, facilitando o recurso às técnicas de validação por triangulação, 

tanto na recolha e construção dos dados como nos percursos metodológicos e na elaboração teórica” 

(Teodoro, 2003, p. 23).  

É interessante salientar a importância que Teodoro atribui à necessidade da investigação sobre 

políticas educativas não prescindir de metodologias que analisem o modo de construção das 

políticas, tornando os decisores políticos objecto de investigação, procurando compreender os 

contextos em que são tomadas as decisões, a cultura política do decisor, bem como as suas 

racionalidades. No entanto, não deixa de alertar para o perigo do excesso de proximidade ou 
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afastamento, que na sua opinião, podem ser ultrapassados pelo recurso às técnicas de 

validação por triangulação, que devem atravessar tanto o trabalho empírico, como o teórico.  

Em relação a esta questão, Ozga (2000) introduz um outro factor importante na investigação 

sobre políticas educativas, que é a questão dos valores. Para esta autora a investigação e a 

teorização são interdependentes. Embora as teorias possam ser limitadas em relação ao seu 

campo de acção, elas são bastante úteis para clarificar a nossa ideia e dar-lhe sentido. A 

escolha destas teorias tem, na opinião da autora, a ver com ideias preconcebidas que o 

investigador tem sobre a realidade que vai investigar, aquilo que Ozga refere como 

“subjectividade comprometida” (2000, p. 90). No entanto, é inevitável que se façam escolhas 

em investigação, pois estas definem as limitações do fenómeno que se pretende estudar.  

Estas escolhas teóricas diferem muito de autores para autores, e originam tensões e divisões 

entre os projectos de investigação sobre políticas educativas, reflectindo diferentes 

paradigmas teóricos.  

Jenny Ozga refere três paradigmas teóricos principais, que têm vindo a orientar a pesquisa em 

políticas educativas.  

1) O primeiro paradigma é influenciado por ideais pluralistas, baseando-se no pressuposto de 

que a política se faz através da negociação e do compromisso entre os vários grupos de 

interesse envolvidos no processo; 

2) Um segundo paradigma característico da Ciência Social crítica influenciado pelas teorias 

marxistas evidencia preocupações com as desigualdades estruturais e a reprodução dessas 

desigualdades pelas políticas educativas; 

3) Finalmente, temos um terceiro paradigma mais associado às investigações desenvolvidas 

nos dias de hoje que recorre a uma multiplicidade de correntes teóricas no sentido de 

construir um uso ecléctico da teoria, no sentido de tentar explicar aquilo que hoje 

acreditamos ser uma realidade complexa.   

Julgamos que o nosso estudo se enquadra mais nesta última perspectiva no sentido em que 

tentaremos desenvolver uma abordagem complexa e multi disciplinar para tentar construir um 

quadro de referência o mais abrangente possível. 

Tal como refere Teodoro (2003) acreditamos que a análise das políticas educativas constitui 

um campo de estudo onde se podem ultrapassar os limites das divisões disciplinares e a 

influência do positivismo, no sentido em que iremos procurar aprofundar a nossa análise num 

paradigma compreensivo e de complexidade, assente na interdependência entre o objecto e o 

sujeito de investigação contrariando um processo linear. 
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No que diz respeito aos estudos sobre políticas educativas em Portugal, Barroso (2006) 

oferece-nos uma breve resenha da literatura mais relevante produzida no nosso país sobre esta 

temática. Embora a preocupação deste autor seja mais centrada nos estudos sobre os 

processos de regulação das políticas e da acção pública em educação, refere outros trabalhos 

importantes sobre as políticas educativas.  

Assim sendo, Barroso começa por apresentar algumas teses de doutoramento que têm como 

objecto de investigação as políticas educativas, e organiza-as em dois grupos: um primeiro 

grupo onde as investigações adoptam uma perspectiva mais próxima da sociologia política 

que têm como objecto de estudo as políticas educativas em vários domínios como a 

administração e a gestão escolar, o ensino privado, a avaliação de alunos, o ensino 

profissional, etc. Segundo o autor, esta perspectiva procura articular dois níveis de análise: 

por um lado o estudo das ideias e da formulação legal das políticas; por outro lado, o estudo 

dos processos de aplicação e recontextualização das políticas através da análise dos discursos 

e das práticas dos actores em situação. 

Num segundo grupo de teses sobre políticas educativas em Portugal Barroso (2006) identifica 

uma tendência para a: 

“abordagem das políticas educativas mais dominado por perspectivas teóricas e metodológicas de tipo 

funcionalista, racionalista ou instrumental” (Barroso, 2006, p. 20).  

Ou seja, este tipo de investigações sobre Políticas educativas tem como objecto de estudo as 

ideias políticas vistas através de quadros normativos e legislativos, e das estruturas 

organizativas e administrativas definidas pelo poder político. Trata-se de um enfoque menos 

sociológico e mais histórico, filosófico, jurídico e económico. 

A nossa fonte de investigação será basicamente a análise de textos políticos, não apenas no 

sentido formal, como também outro tipo de documentos que consideramos significativos para 

a compreensão das realidades estudadas, bem como contribuir para respostas críticas. 

 

3. Os modos e os instrumentos de regulação da Educação  

Temos vindo a analisar os efeitos da globalização na educação e a questão da convergência de 

políticas na área da educação. 

Vimos, também, que desde a origem dos sistemas educativos modernos o seu controle era 

assegurado pela acção individual dos Estados. A partir da segunda metade do século XX 

instituições internacionais acentuaram uma convergência transnacional de políticas educativas, 

apesar das diferenças estruturais e organizativas controladas pelos estados nacionais.  



 165 

Através de “empréstimos”, “cópias” e “transferências”, foram sendo espalhados modelos e 

boas práticas que alteraram o papel do Estado como único regulador do campo educativo.  

No entanto, vimos também que, embora tenhamos vindo a assistir à emergência de um espaço 

de formação de políticas educativas transnacional que parecem induzir uma 

“desnacionalização” da educação, a verdade é que o Estado ainda actua como mediador destas 

influências externas e ainda é o principal decisor político na esfera da educação.  

Portanto, novos desafios enfrentam velhos caminhos históricos e tendências para a 

convergência convivem com tendências para a divergência, enquanto novos actores políticos 

lidam com antigos actores no campo da educação (Ioannidou, 2007). Nesta nova arena da 

decisão política em educação convivem diversos actores que influenciam a formulação das 

políticas e que interagem sob diversas formas e em diversos níveis.  

Isto leva-nos a outra discussão que é o facto de hoje em dia estarmos a assistir à construção de 

novos modos de regulação das políticas educativas. Tal como vimos anteriormente a forma 

dominante hoje em dia constrói-se a partir dos grandes projectos estatísticos e dos indicadores 

da educação que, comparativamente,  servem para avaliar e monitorizar o progresso dos 

sistemas de educação e de formação mundiais.  

Estas parecem ser as formas de regulação actuais mais influentes e importantes devido à sua 

conotação económica, porque os indicadores são instrumentos importantes para os Estados 

porque atraem o investimento externo, daí a necessidade dos países quererem estar bem 

qualificados nestes rankings mundiais.  

No entanto, existem também outros actores que influenciam a política educativa não apenas 

ao nível transnacional como também ao nível nacional regional e local. Aqui, voltamos à 

discussão sobre o novo papel do Estado na educação e, mais especificamente, sobre a 

regulação da educação e sobre os diversos actores envolvidos nessa regulação.  

De facto, concordamos com Afonso (2001), quando este refere que não se pode constatar uma 

anulação da autonomia do Estado, embora possamos verificar que ela está a ser desafiada e 

constrangida pelos processos de globalização. 

O  que se passa é que com maior ou menor intensidade, todos os países à escala mundial estão 

a confrontar-se com organismos e instâncias supranacionais que levam o Estado a assumir um 
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papel de mediador48, deixando de ser o único promotor de bens e serviços da sociedade, para 

passar a ser um estado regulador do processo de mercado global.  

Debruçamo-nos de seguida sobre as novas formas de regulação da educação (no sentido do 

poder político em acção). Percebemos pela literatura relacionada com este tema, que existem 

numerosos significados para o termo regulação, conforme o posicionamento teórico e 

disciplinar.  

Antunes (2006) considera a regulação da educação em duas dimensões: por um lado como um 

conjunto de mecanismos postos em acção para produzir a emergência dos comportamentos 

individuais e colectivos e mediar os conflitos sociais bem como garantir a coesão social; por 

outro lado, encara a regulação da educação como a definição de padrões e regras que 

estabelecem o quadro para o funcionamento das instituições.  

Barroso (2006) afirma que o termo regulação é aplicado no contexto da educação para 

descrever dois tipos de fenómenos diferenciados mas interdependentes. Por um lado descreve 

os modos como são produzidas e aplicadas as regras que orientam a acção dos actores, por 

outro lado é usado para descrever os modos como esses autores se apropriam das regras e as 

transformam.  

No primeiro caso, Barroso distingue um tipo de regulação institucional, normativa e de 

controlo definida como: 

“o conjunto de acções decididas e executadas por uma instância para orientar as acções e as interacções 

dos actores sobre os quais detém uma certa autoridade” (Barroso, 2006, p.13).  

Nesta acepção ressaltam as dimensões de coordenação, controle e influência exercidas pelos 

detentores de uma autoridade legítima.  

No segundo caso temos aquilo de Barroso chama de regulação situacional, activa e autónoma. 

Nesta perspectiva, trata-se de um processo que compreende a definição de regras que 

orientam o funcionamento do sistema, mas também o seu reajustamento consoante as várias 

estratégias e acções dos vários actores, na sua relação com essas mesmas regras.  

Também nesta linha, Doray e Maroy (2003) identificam três sentidos segundo os quais o 

termo regulação é utilizado. Numa primeira acepção temos uma regulação próxima da 

abordagem sistémica, considerada como um conjunto de mecanismos de retroacção através 

dos quais o sistema retoma o seu equilíbrio, orientado por uma norma de referência. 

                                            
48 Podemos encontrar outras denominações para esta nova função do Estado como Estado reflexivo, Estado competidor, Estado articulador, 
Estado supervisor (Afonso, 2001). 
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Numa segunda acepção, Doray e Maroy referem a regulação institucional com referência ao 

controle das acções por uma autoridade reconhecida, ou seja, a regulação é exercida por uma 

instância detentora de autoridade legítima, que tem como missão orientar as acções e as 

interacções entre os vários actores. 

Numa terceira acepção do termo regulação Doray e Maroy definem um tipo de regulação que 

é utilizada mais como o resultado de uma articulação entre processos de regulação 

“horizontais” de produção de normas dentro da organização. Neste sentido, a regulação é 

entendida como um processo social de produção de “regras do jogo” que permitem resolver 

problemas de interdependência e de coordenação (2003). 

Antunes (2006) refere o contributo de Roger Dale que define o termo regulação como o 

conjunto de actividades de controlo que o Estado assume através de políticas e sanções legais, 

considerando desta forma o Estado como o regulador de último recursos, pois mantém a 

autoridade e a responsabilidade pela governação da educação, mas não controla o modo como 

são  coordenadas as actividades. Este autor refere, no entanto, um novo patamar de regulação 

que tem vindo a emergir. Para além da regulação como uma forma de governação 

determinada por regras que opera a jusante do funcionamento (inputs) e a regulação como 

uma forma determinada por objectivos (outputs), Dale adverte que estamos a caminhar no 

sentido de uma regulação assente em mecanismos de controle de resultados (outcomes).  

Para além destas novas formas de regulação, temos alguns autores que se questionam sobre o 

papel dos vários actores envolvidos na regulação da educação, e os vários níveis em que esta 

regulação ocorre. Este processo de regulação das políticas educativas tem, no seu cerne, a 

discussão sobre o novo papel do Estado na governação da educação. 

Barroso (2006) faz uma análise sobre o movimento de recomposição do poder do Estado e a 

redefinição dos diferentes papéis dos agentes sociais no campo educativo. Neste contexto, 

toma como referência a existência de três níveis de regulação diferentes, mas complementares: 

a regulação transnacional, a regulação nacional e a microrregulação. 

No que diz respeito à regulação transnacional, este autor refere que se trata de: 

“um conjunto de normas, discursos e instrumentos (procedimentos, técnicas, materiais diversos, etc.) que 

são produzidos e que circulam nos fóruns de decisão e consulta internacionais, no domínio da educação, e 

que são tomados pelos políticos , funcionários ou especialistas nacionais, como obrigação ou legitimação 

para adoptarem ou proporem decisões ao nível do funcionamento do sistema educativo” (2006, p. 44/45). 

No que diz respeito à regulação nacional este termo prende-se mais com o conceito de 

regulação institucional, pois diz respeito ao modo como as autoridades públicas exercem a 



 168 

coordenação, o controlo e a influência sobre os sistemas educativos, através de normas e 

regras. 

Nesta linha Antunes (2006) introduz outro termo que a meta-regulação, também desenvolvida 

num nível mais institucional, onde ao Estado cabe o papel principal de definir as condições e 

os parâmetros para a negociação e o confronto dos interesses em jogo. 

Quanto à microrregulação esta remete para um: 

“complexo jogo de estratégias, negociações e acções, de vários actores, pelo qual as normas, injunções e 

constrangimentos da regulação nacional são (re) ajustadas localmente, muitas vezes de modo não 

intencional” (Barroso, 2006, p. 57).  

Assim, esta microrregulação é um processo de coordenação da acção dos actores baseado no 

confronto, interacção, negociação e consenso de vários interesses, de diferentes lógicas e 

estratégias de “administradores” e “administrados” pertencentes a territórios interdependentes 

intra e inter organizacionais.  

Referindo-se a alguns estudos comparados na área da educação sobre os modos de regulação 

estatal, Barroso (2003) evidencia alguns elementos comuns no que se refere aos modos de 

regulação política no campo da educação. Neste sentido este actor distingue três tipos de 

efeitos: o “efeito de contaminação” – que existe ao nível da transferência de conceitos, das 

práticas e das medidas postas em prática nos países; o “efeito de hibridismo” -  que resulta na 

sobreposição ou mestiçagem de diferentes lógicas, discursos e práticas  na definição e acção 

políticas; e, finalmente, o “efeito mosaico” que resulta no processo de construção destas 

mesmas políticas que raramente atingem a globalidade dos sistemas educativos e que 

normalmente resultam numa série de medidas gerais para situações e públicos específicos. 

Estes efeitos nos modos de regulação política no campo da educação põem em evidência, na 

opinião do autor, uma “regulação institucional”, ou seja, um conjunto de acções levadas a 

cabo por uma instância para orientar as acções e interacções dos actores sobre quais detêm 

uma autoridade reconhecida legitimamente.  

De acordo com esta análise, percebemos que existe um complexo sistema de regulações a 

diferentes níveis e executadas por diferentes actores, que confrontam entre si lógicas e 

interesses diferentes.  

Mas para além de existirem vários níveis de regulação que resultam em diferentes efeitos nos 

modos de regulação política, existem actores que protagonizam estes vários níveis e modos, 

que variam de acordo com o seu nível de implicação na formulação da política educativa e 
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pela sua capacidade de regulação em relação aos seus membros. Ioannidou (2007), centra-se 

na análise dos actores do nível transnacional e apresenta-nos três grupos de actores: 

a) Actores internacionais – como a UNESCO ou a CODE, que são organizações 

intergovernamentais sem capacidades de regulação e controle sobre os seus membros, 

tendo apenas poder para a definição de uma agenda para a educação que propõem, 

acabando por assumir um papel de grande influência na definição das políticas 

educativas; 

b) Organizações supranacionais – como a UE, que têm capacidades de regulação sobre 

os seus membros e têm também algum poder legal para moldar políticas em algumas 

áreas. A UE não tem poder explícito sobre a educação dos seus Estados-membros mas 

exerce uma enorme influência sobre a definição das suas políticas educativas; 

c) Organizações não-governamentais – como a European Educational Research 

Association, que operam enquanto redes auto-organizadas de profissionais sem 

interferência nas políticas dos governos. 

Tendo em conta os objectivos desta investigação iremos agora analisar a situação da UE, 

enquanto organização supranacional e as formas e instrumentos de regulação que exerce nas 

políticas educativas dos seus estados-membros. 

Nos documentos oficiais da UE é visível o objectivo da UE em complementar a acção dos 

Estados-membros em matéria de educação, servindo apenas de espaço de coordenação e 

avaliação de progresso na implementação de políticas.  

Nesta perspectiva, a UE não pretende impor uma maior homogeneização ou unificação dos 

sistemas educativos nacionais. O argumento de Nóvoa (2005) é que o discurso europeu tende 

a impor-se como um ideal regulador que define as possibilidades e impossibilidades no 

campo da educação.  

Na opinião de Ioannidou (2007) o que se passa actualmente é que na cooperação europeia em 

matéria de educação, não se visa unicamente construir um espaço europeu de educação, mas 

sim que os Estados-membros definam objectivos comuns que conduzem logicamente a um 

modelo europeu de educação. 

Esta estratégia, de acordo com Nóvoa (1998) pressupõe um método e uma estrutura bem 

ilustrados pelos verbos: identificar, difundir, medir e comparar. Identificar objectivos comuns, 

difundir boas práticas, medir os resultados obtidos e comparar os progressos atingidos. 

“Nous sommes devant une forme (une méthode) qui définit uns contenu (une politique)” (1998, p. 213). 
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Portanto, a UE utiliza instrumentos, mecanismos e ferramentas para atingir certos objectivos 

políticos através dos quais exerce a sua regulação da educação.  

Através de actividades de monitorização, medição e comparação de resultados educativos e da 

avaliação de resultados e performances dos sistemas educativos, parece que tem vindo a 

emergir também no contexto da UE uma tendência para uma regulação política da educação 

através de dados empíricos comparáveis. 

Ioannidou (2007), no entanto, chama a atenção para, no caso da UE, ainda permanecem 

instrumentos de regulação “clássicos” que coexistem com estas tendências emergentes. 

Para distinguirmos entre instrumentos de regulação “clássicos” e os novos instrumentos atrás 

mencionados, iremos referir o contributo de Ioannidou que se apoia na definição de Willke 

que distingue três instrumentos de regulação: o poder (como forma de regulação legal e 

normativa que vincula os estados a determinadas acções); o dinheiro (como forma de 

financiamento de capitais) e o conhecimento (como forma de geração e disseminação de 

conhecimento derivado de processos de avaliação, de gestão de qualidade e de implementação 

de projectos).  

Partindo desta distinção Ioannidou (2007) analisa os instrumentos de regulação utilizados pela 

OCDE e pela UE em relação aos seus estados-membros, como organizações com forte 

influência no espaço transnacional de educação.  

A autora conclui que, no caso da UE, os instrumentos ligados ao poder e ao dinheiro ainda 

têm um peso considerável (considerados os instrumentos de regulação clássicos). Do ponto de 

vista do poder encontramos expressão quer através da definição de competências políticas 

para a UE através dos artigos 149 e 150 do Tratado de Amesterdão, quer através da definição 

do princípio de subsidiariedade, como a forma de apoiar a acção dos estados-membros em 

certas áreas das políticas nacionais. Do ponto de vista do dinheiro, encontramos ainda um 

forte peso e influência no financiamento de certas acções definidas pela UE como prioritárias. 

A partir da Cimeira de Lisboa, e com a introdução do Método Aberto de Coordenação, 

verificamos a emergência de novas formas de regulação a partir da avaliação e do 

conhecimento recíproco entre os Estados-membros.  

Esta última tendência parece ter vindo a aumentar. Isto porque o MAC baseia-se numa 

abordagem a partir da monitorização e no benchmarking que avalia o progresso dos Estados-

membros em relação a objectivos comuns, a chamada “soft law” (Ioannidou, 2007). Por outro 

lado, este método também assenta na partilha de boas práticas que demonstra uma clara 

necessidade de avaliação pelos pares, no sentido de apoiar a aprendizagem mútua pela 
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identificação de boas práticas. Temos ainda a emergência de uma série de estudos de 

comparação e avaliação em larga-escala, como é o caso da dos estudos desenvolvidos pelo 

Eurostat. 

Estes exemplos na opinião de Ioannidou são a prova de que existe uma certa convergência no 

uso e na racionalização destes instrumentos, justificados pela necessidade de informação e 

transparência sobre os sistemas educativos para possíveis comparações e identificação de 

casos de sucesso, para favorecerem a correcção de políticas orientadas para objectivos 

comuns, baseados no conhecimento, enquanto meio de regulação. 

No entanto, a autora alerta para o facto deste conhecimento gerar, através destes instrumentos, 

informações válidas e precisas sobre uma realidade dificilmente observável através de dados 

quantitativos. 

É por isso que autores como Afonso (1998) chamam a atenção para o facto da avaliação ter 

sido uma forma de introduzir a lógica de mercado na esfera do Estado e da Administração 

Pública. A adopção deste tipo de políticas, levou a uma teoria de avaliação tipo positivista, e 

de avaliação a partir de indicadores mensuráveis, que é o reflexo dessa maior preocupação 

com o produto, do que com o processo.  

A UE aplica uma série de instrumentos de regulação das políticas educativas que embora 

baseados em consensos e em valores partilhados, desenvolvem uma série de ferramentas que 

recolhem e transformam informação em conhecimento, o que faz da UE uma instituição com 

grande influência na mediação da política de educação comunitária.  

Para além dos instrumentos que vimos associados ao conhecimento, a UE exerce também 

uma enorme influência através do dinheiro e do poder.  

O “Programa Aprendizagem ao Longo da Vida 2007-2013” é exemplo do dinheiro como 

instrumento de regulação da política educativa comunitária, no sentido em que, através deste 

programa se financiam uma série de iniciativas enquadradas nos diversos subprogramas.  

Em termos de poder, embora ele não seja explícito, é difícil de conceber a ideia de um Estado 

membro estar à margem desta estratégia política camuflada num discurso em torno de 

objectivos definidos em comum (Nóvoa, 1998) que constitui uma “gouvernance” europeia 

que define a maneira de colocar os problemas e de construir as políticas. 

Portanto, na UE podemos encontrar ainda bem presentes os 3 tipos de instrumentos de 

regulação da educação, embora seja significativo a tendência para os instrumentos associados 

ao conhecimento. Mais uma vez alertamos para o facto do impacto deste tipo de instrumentos 

de regulação poder ter um efeito perverso. 
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“A educação é um processo onde se interligam um conjunto de dimensões que a tornam um fenómeno 

complexo. Uma avaliação estatística dificilmente conseguirá fazer um diagnóstico deste processo 

complexo onde interagem várias dimensões como a dimensão cognitiva, a dimensão afectiva, a dimensão 

cultural, a cidadania activa, o empowerment, a dimensão da relação social, da responsabilidade, da 

formação profissional, etc. Isto é, os indicadores são demasiado redutores e simplificadores da realidade 

que se procura avaliar” (Neves, 2005, p. 159). 

De acordo com Neves (2005) na educação emerge e necessidade de se construírem 

modelizações de outro tipo, por forma a que a mudança da lógica de análise da evolução das 

políticas educativas passe de um pensamento tecnológico para um pensamento complexo que 

abarque as emergências dos fenómenos não previsíveis e interdependentes. 

A UE tem uma forte influência na definição de uma agenda educativa para os seus estados-

membros, que define também os assuntos que devem ser avaliados e monitorizados, para além 

de definirem aquilo que é desejável e como pode ser concretizável e exequível.  

Esta objectividade quase imposta como um mandato explícito torna praticamente impossível 

que o Estado-membro funcione à margem desta “magistratura de influência”. Magistratura 

esta que Ioannidou (2007) afirma ser constituída por uma política de elite, composta por redes 

de peritos e especialistas que são responsáveis pela criação e difusão de uma linguagem sobre 

os fenómenos educativos e de como é que devem ser interpretados e resolvidos.  

Nesta investigação, reconhecemos que esta “magistratura de influência” enquadra e produz 

em grande medida os problemas da educação contemporânea. 

Mas tal como Ball (2007) julgamos importante chamar a atenção para o facto de existir uma 

tendência para se identificar um conjunto de soluções genéricas para estes problemas e 

reconhecer os seus efeitos na reforma e reestruturação da educação. Nesse sentido, estas 

“magical solutions” tornaram-se dominantes no discurso político e assumem a forma de 

possibilidades de resposta que são emprestadas e adoptadas por vários países com contextos 

políticos, sociais e culturais diferentes. No entanto, o autor alerta-nos para o facto de existirem 

acções políticas locais que envolvem processos de luta e negociação e que traduzem estas 

soluções mágicas em práticas divergentes. São estas respostas divergentes que pretendemos 

identificar e compreender neste estudo.  

A partir da definição de um programa de acção designado “Programa Educação e Formação 

2010”, a UE, tal como refere Antunes, procedeu: 

 “(...) à constituição formal e explícita de um nível de governação supranacional como locus de inscrição 

das políticas a desenvolver para os sistemas educativos e de formação” (2005, p. 124).  



 173 

A autora acrescenta que, embora o Método Aberto de Coordenação exclua a imposição de fins 

e de medidas concretas estabelecendo apenas um compromisso entre os Estados-membros, 

mantendo a autonomia dos mesmo na definição de medidas, o Programa “Educação e 

Formação 2010” é objecto de um controle explícito baseado em parâmetros e indicadores de 

avaliação, limitando a autonomia dos estados. Desta forma ficam excluídos outros grupos de 

interesse e actores envolvidos no processo de decisão política, através de uma forma 

tecnocrática de uma política transnacional que visa modelar as políticas dos Estados-membros 

de modo a maximizar a sua eficiência.  
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Notas conclusivas 

No contexto actual as decisões políticas são uma arena complexa onde existe a necessidade de atender às 

particularidades locais e, ao mesmo tempo, estar atento aos padrões gerais e à convergência de modelos 

mundiais de educação. 

Portanto, uma análise das políticas educativas deverá ter em conta os elementos gerais e comuns da política 

educativa internacional, mas também o processo de tradução e recontextualização da concretização das políticas 

a nível nacional e local. 

Neste capítulo tentámos aprofundar alguns contributos teóricos sobre a análise das políticas e das políticas 

educativas em particular e concluímos que, no contexto global, a análise das políticas educativas deve partir do 

pressuposto de um ciclo político em movimento que inclui o contexto de influência, o contexto da produção e o 

contexto da prática.  

Nesta perspectiva, hoje em dia analisar o contexto de influência obriga a que consideremos não apenas o 

contexto global, mas também o processo de produção dos textos políticos e dos discursos que os enquadram, e 

também considerar os efeitos imediatos e os efeitos ocultos que estas políticas têm na prática. 

Embora reconheçamos que a globalização é o cenário que enquadra e contextualiza muitos dos problemas 

contemporâneos da educação, os discursos e os textos e os discursos políticos parecem apontar um conjunto de 

soluções para estes problemas com efeitos muito claros das reformas e na reestruturação da educação. No 

entanto,  a maioria dos autores ressalta a importância das politics locais onde se traduzem e interpretam estas 

soluções gerais em práticas localizadas. 

Na nossa investigação evitamos privilegiar a globalização como única fonte de influência na formulação de 

políticas educativas, optámos por relacionar estas influências com o local e com os contextos onde a política é 

aplicada.  

Tal como Ozga e Lingard: 

“We want to attend do context, to capture the possibiliies of simultaneously local and global development, 

and reflect the influence of historically embedded assumptions and beliefs on the mediation and 

translation of global policy measures” (2007, p. 66). 

Portanto, partimos do pressuposto que os contextos são importantes para a compreensão das condições 

específicas e das circunstâncias onde estas tendências globais se transformam em possibilidades de resposta com 

alguma criatividade. 

Embora existam autores que privilegiam a influência da globalização na educação como uma tendência para o 

neoliberalismo e para a economia, pensamos que esta posição poderá menosprezar a verdadeira extensão dos 

impactos da globalização nos níveis nacional e local, onde partimos do pressuposto que emergem respostas a 

esta tendência de homogeneização. Concluímos que é fundamental, para além de considerar a influência de um 

processo global com tendência para a homogeneização, ressaltar também a importância do contexto e da sua 

complexidade como elemento de reformulação das policies e politics.  

Neste quadro não pretendemos desenvolver uma abordagem linear das políticas educativas, pois consideramos 

que a política é um processo sujeito a constantes reinterpretações, que vai sendo feita e refeita enquanto está a 

ser implementada. Dada esta constante recontextualização, iremos adoptar uma concepção mais alargada da 
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política, como um processo, como um ciclo político entendido enquanto diversas arenas de acção (contexto de 

influência, contexto de produção de texto da política, contexto da prática) que engloba hoje processos e actores 

muito distintos (Antunes, 2006). 

Neste sentido, iremos privilegiar uma análise da política enquanto texto e enquanto discurso. Os texto entendidos 

enquanto um recurso de análise fundamental para identificar as mensagens transmitidas, ou que se procuram 

transmitir e também como fontes de narrativas históricas; os discursos políticos entendidos enquanto parte 

dominante do sistema de relações sociais que modelam o que pode ser dito e pensado (Ozga, 2000). 

Em nosso entender, é preciso aprofundar a análise dos processos de regulação das políticas educativas, que 

procurem identificar e compreender não apenas a produção de regras, normas e constrangimentos, mas também o 

reajustamento das acções dos vários actores em relação a essas mesmas regras. Nesta perspectiva, parece-nos 

fazer mais sentido falar de um processo de multi-regulação (Barroso, 2003) pois os processos de regulação em 

educação não resultam exclusivamente de uma imposição de normas definidas a priori, mas sim de diferentes 

lógicas e interpretações que resultam em processos de luta, confronto e negociação exercidos por actores 

institucionais, individuais e estruturas formais e informais que recombinam as várias regulações existentes, numa 

perspectiva de regulação social.  
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CAPÍTULO 6.  

 A PROBLEMÁTICA DA APRENDIZAGEM AO LONGO DA VIDA 

 

Notas introdutórias 

A necessidade de aprender ao longo da vida está cristalizada nas nossas sociedades através de documentos e 

discursos emanados pelas mais variadas instâncias supranacionais e nacionais.  

No âmbito das políticas de educação e formação da UE, o sentido apontado para a evolução das sociedades 

presente nos vários discursos e documentos oficiais, salientam a importância das aprendizagens e do acesso à 

aquisição de competências e ao conhecimento, enquanto factores determinantes de uma adaptação da UE à 

globalização das economias e às mudanças tecnológicas e sociais. Na base desta visão está a ideia de 

“Aprendizagem ao Longo da Vida”.  

Este capítulo pretende analisar a evolução deste paradigma introduzido há mais de 35 anos no discurso político, 

que foi sendo sujeito a múltiplas interpretações e, consequentemente, foi sendo apropriado de diversas formas, 

por um número diverso de actores.  

Iremos desenvolver a nossa reflexão em três partes. Numa primeira parte tentaremos mapear a história e a 

evolução desta ideia ao longo do tempo. Seguidamente, iremos procurar identificar as principais tendências, 

debates e reflexões actuais, a partir da contribuição de vários autores.  Numa terceira parte iremos identificar os 

principais momentos que marcam a evolução do projecto político em torno da ALV e como foi ganhando 

centralidade na esfera comunitária. 

 

1. As origens e a evolução da Aprendizagem ao longo da vida 

Em termo de definição conceptual, a ALV é um termo demasiado lato e genérico, difícil de 

definir e especificar. Esta situação é ainda mais agravada quando verificamos que existe um 

outro conjunto de termos que muitas vezes são confundidos com o a ideia de ALV, como: 

Educação Permanente, Educação Recorrente, Educação Contínua, Educação de Adultos, 

Organizações Aprendentes, Sociedade da Aprendizagem. Isto demonstra que a evolução da 

ALV não tem sido consensual e tem assumido diferentes manifestações e significados.  

Hoje em dia a maioria dos discursos políticos proferidos e os textos publicados pelas 

organizações supranacionais com destaque no campo na educação, referem exaustivamente a 

ideia de educação ou ALV como uma das prioridades políticas para a educação e a formação. 

Parece existir um repentino e aparente consenso em torno deste termo. Mas, o facto é que esta 

ideia não é, de todo, inovadora.  
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Podemos encontrar referências a este paradigma nos primeiros textos que orientaram a 

humanidade, remontando até à antiguidade grega. No entanto, não iremos analisar esses 

primórdios. 

Foi no século XIX que se assistiu ao emergir dos primeiros movimentos organizados que 

promoviam a educação de adultos em ambientes não escolares, através de programas para a 

nova classe trabalhadora industrial. 

Um dos precursores destes movimentos foi Grundtvig, considerado o “pai da escola do povo”, 

que se dedicou à construção de um modelo emancipatório e liberal que se espalhou pela 

Escandinávia e também noutros países europeus industrializados onde também surgem 

programas de educação específicos para a classe trabalhadora. 

Tal como o demonstra o artigo de Kallen (1996), o principal objectivo destes movimentos era 

a preparação dos adultos para as funções profissionais, facultando-lhes saberes e 

competências que os pudessem proteger dos abusos do patronato. Foram os chamados 

“movimentos de educação popular” e “movimentos de educação dos trabalhadores”, 

associados a sindicatos e a partidos políticos de esquerda que defendiam a emancipação da 

classe trabalhadora e a construção de sociedades democráticas. Neste sentido, estes 

movimentos não visavam directamente a preparação e a adaptação ao trabalho, mas sim a 

emancipação dos trabalhadores enquanto indivíduos que se pretendiam participantes activos 

numa sociedade democrática. Não era muito visível uma ligação à educação formal, pois nem 

sequer se visava complementar a educação inicial, embora se tentassem melhorar 

competências básicas (Kallen, 1996).  

Rubenson (2006) sugere três orientações para apresentar a evolução deste conceito a partir do 

século XX. Para o autor o primeiro período é a chamada primeira geração, e é caracterizada 

pela visão humanística dos discursos em tornos da ALV da década de 70. Depois temos uma 

segunda geração de discursos, que Rubenson enquadra entre 1985 e 2000, onde existiu uma 

forte carga economicista em torno da ALV. Finalmente, temos a partir do ano de 2000 uma 

versão suave do paradigma economicista presente nos discursos sobre ALV.  

Esta proposta de Rubenson (2001) parece-nos ser bastante pertinente, no sentido em que, 

embora a ideia de que os seres humanos aprendem ao longo de toda a vida não seja nova, a 

nossa análise histórica da evolução desta ideia evidenciou-nos diferentes tendências nos 

discursos sobre ALV, consoante as tendências políticas de desenvolvimento dos vários 

períodos da história. 
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Comecemos por analisar o período que Rubenson (2001) caracteriza como a era humanística 

dos discursos sobre ALV.  

Foi no período pós II Guerra Mundial do século XX, sobretudo na década de sessenta, que 

surgiram os grandes debates e reflexões sobre as práticas educativas não-formais, mais 

precisamente sobre a Educação de Adultos.  

Isto porque vivia-se num período onde o crescimento económico estava em plena ascensão, 

apoiado por uma ideologia “desenvolvimentista”, que encarava a educação como um 

prioridade de investimento para aumentar o capital humano. 

“The ideas of lifelong learning apeared at a time when post World War II optimism about development , 

prosperity and the ability of schooling to promote social equality was being challenged. (...) As a result 

there were calls for new paradigms t inform educational policy, In this climate and within a humanistic 

tradition, proponents of lifelong learning claimed it would promote a better society and quality of life , 

and woud allow people to adapt to and control change. The concept was one of personal development; 

catchwords became people making themselves rather than being made” (Rubenson, 2001, p. 2).  

Neste quadro ideológico, as Organizações Internacionais assumem grande destaque. 

Como consequência, durante este período o paradigma da ALV ficou consolidado, em 

resultado de uma série de iniciativas de três organismos internacionais particulares, 

nomeadamente o Conselho da Europa, a UNESCO e a OCDE.  

Nos anos 60, o Conselho da Europa introduziu o tema da Educação Permanente, que era 

considerada da seguinte forma: 

 “ (...) um conceito fundamentalmente novo e abrangente... um padrão de educação global capaz de fazer 

face ao rápido crescimento das necessidades individuais cada vez mais diversificadas de jovens e adultos, 

no âmbito da educação da nova sociedade europeia” (Council of Europe, 1970, p. 9). 

A UNESCO, na década de 70 inicia uma série de campanhas de alfabetização de adultos, que 

culminam com a afirmação do movimento de Educação Permanente (Canário, 2006). 

O trabalho da UNESCO é claramente baseado numa filosofia humanista que visa a 

valorização da pessoa através dos processos educativos. É no contexto da Educação de 

Adultos que emerge a necessidade de reconhecimento e valorização das modalidades de 

educação e formação não formais e informais49 partindo do pressuposto que no património 

                                            
49 Utilizamos aqui a distinção de Rui Canário para as modalidades de Educação e Formação: Educação formal – cujo protótipo é a educação 
escolar, mas que em sentido lato abarca o conjunto de situações educativas deliberadas, baseadas na assimetria de papéis, ocorrendo num 
tempo, num lugar e num espaço próprios; Educação não-formal -  aprendizagem das coisas que não são ensinadas, ou seja, que não 
obedecem a requisitos do modelo escolar e que são caracterizados pela flexibilidade de horários, programas e locais, em regra de carácter 
voluntário, sem preocupações de certificação e pensados à medida dos públicos e situações singulares; Educação informal – todas as 
situações potencialmente educativas, mesmo que pouco organizadas ou estruturadas. (Canário, 2006, p. 160/161) 
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experiencial de cada um reside o recurso mais importante para a realização de novas 

aprendizagens (Idem). 

No âmbito dos trabalhos da UNESCO, em 1970 é publicado um relatório da autoria de Paul 

Lengrand intitulado “An introduction to lifelong learning”, que exprime uma perspectiva 

humanista deste conceito, referenciado como Educação Permanente e que surge como um 

esforço para reconciliar e harmonizar diferentes momentos da formação, valorizando a 

unidade, a globalidade e a continuidade do desenvolvimento da pessoa. Tudo para que exista 

uma forte ligação entre as necessidades de formação dos indivíduos, a preparação para 

exercer uma profissão, a expressão cultural de forma a que o indivíduo se possa plenamente 

realizar.  

Em 1972, a Comissão Internacional para o Desenvolvimento da Educação da UNESCO, 

presidida por Edgar Faure publica o relatório “Learning to be: the world of education today 

and tomorrow”. Neste relatório defende-se que é importante que se integrem os contextos de 

aprendizagem formais e não formais, no sentido de fortalecer uma democratização da 

educação através do acesso dos mais desfavorecidos às oportunidades educativas. Foi neste 

relatório que foram definidos os princípios chave da aprendizagem ao longo da vida: 

“Every individual must be in a position to keep learning throughout his life. The idea of lifelong 

education is the keystone of the learning society. The lifelong concept covers all aspects of education, 

embracing everything in it, with the whole being more the sumo f its parts. There is no such thing as a 

separate “permanent” parto f education which is not lifelong. In other words, lifelong education is nota n 

educational system but the principle in which the over-all organization of a system is founded, and which 

accordingly underlies the development of each of its component parts” (1972, p. 181-182).  

Através destes dois documentos percebemos que o conceito de Educação Permanente 

extrapola o processo educativo no tempo e no espaço, pois considera a educação como um 

processo onde as oportunidades educativas, ocorrem não apenas na escola, mas também fora 

dela e num processo contínuo ao longo de toda a vida.  

Um ano mais tarde, a OCDE publica “Recurrent education: a strategy for lifelong learning” 

que centrava mais a atenção em saber como é que a aprendizagem podia ser utilizada para 

responder às necessidades do mercado, de forma a que os indivíduos fossem capazes de 

competir. Este conceito de Educação Recorrente era mais orientado para a educação e a 

formação pós-obrigatórias. No entanto, esta contribuição marcou o quadro de referência do 

conceito de aprendizagem ao longo da vida, colocando-o mais em termos de empregabilidade 

e em termos economicistas.  
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Portanto, embora surgindo quase em simultâneo, estes três paradigmas de ALV, 

desenvolveram um conceito baseado nos mesmos objectivos globais, embora com conotações 

diferentes. A UNESCO introduz o termo “Educação ao Longo da Vida” em vez de ALV e, no 

relatório Faure, concebe a educação como um processo de transformação emancipatório, não 

apenas nas escolas, mas na sociedade no seu todo. A OCDE referia o termo “Educação 

Recorrente” para designar um processo de alternância entre a profissão e o estudo. O 

Conselho da Europa, mais tarde, utiliza o termo “Educação Permanente”.  

O sincronismo dos três paradigmas de ALV, colidiu com um período marcado por fortes 

transformações sociais e económicas que levantaram fortes críticas à educação formal que 

tinha fracassado na promoção da igualdade de oportunidades de educação e o impacto da 

escola no estatuto profissional era reduzido. 

Isto porque com a crise petrolífera de 1973, surgiram novas situações que influenciaram as 

discussões em torno da Educação ao longo da vida. Estas novas situações caracterizavam-se 

por um acentuado aumento da taxa de desemprego nos países ocidentais, que durou até ao fim 

da década de 80. A recessão económica em que a Europa estava mergulhada, obrigou a 

mudanças nas políticas educativas e os ideais humanistas que inspiraram Edgar Faure não 

satisfaziam as situações de emprego precário que se viviam nesta época.  

Surge, então, uma nova conotação para a ALV, que deixa de estar orientada para fins 

humanistas e passa a corresponder a ideais quase exclusivamente relacionados com a 

formação profissional.  

Chegamos ao período que Rubenson (2001) classifica de segunda geração de discursos sobre 

a ALV, que tem início em meados da década de 80. 

Quando a ALV volta a ser introduzida nos discursos políticos desta altura, o debate era 

motivado pelas preocupações económicas que assolavam o mundo.  

A OCDE foi a entidade que mais se dedicou a desenvolver esta visão económica da ALV. O 

seu relatório de 1989 intitulado “Education and the economy in a changing society” é um dos 

exemplos que espelham o peso que a OCDE atribuía às Teorias do Capital Humano e ao peso 

do pensamento economicista nas políticas educativas.  

Nesta perspectiva, a educação é encarada como um factor de produção, e um meio de 

promover a mudança tecnológica através da formação especializada da mão-de-obra. 

Esta agenda política, estava enquadrada num contexto onde o capitalismo se estendia 

rapidamente pelo mundo, através de um aumento da competitividade económica e rápidos 

avanços tecnológicos que afectavam a estrutura do mercado de trabalho. Neste sentido, a 
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OCDE defendia um discurso que se multiplicou por todos os países do mundo que 

centralizava todas as atenções no capital humano e numa visão neo-liberalista do trabalho. Os 

imperativos económicos na política educativa foram, desta forma, seriamente ampliados com 

restrições orçamentais e com a emergência de políticas de “accountability”, que 

correspondiam às crenças de que as forças liberais do mercado seriam mais eficientes. 

Segundo Rubenson (2001), durante este período, os discursos eram enquadrados de acordo 

com imperativos político-económicos que enfatizavam a importância de um capital humano 

altamente especializado e o peso da ciência e da tecnologia. 

Os anos 90, fazem ressaltar novamente as atenções na ALV mas, desta vez, num contexto 

diferente, pois a conjectura desta década tinha como principais prioridades a luta contra o 

desemprego e a competitividade imposta pela processo de globalização.  

Os decisores políticos perceberam que embora os imperativos político-económicos 

trouxessem grandes melhorias na condição de vida das pessoas, outras alterações na sociedade 

e nos indivíduos tinham de ser analisadas. A exclusão e a marginalização de alguns grupos 

sociais, que o capitalismo provocava trazia grandes desafios, que caso não fossem 

reconhecidos poderiam conduzir a graves disparidades que, quer do ponto de vista social, quer 

do ponto de vista económico, eram demasiado dispendiosas. 

Nesta década, os debates em torno da ALV mantêm acesas duas tensões: por um lado, a 

continuação do dualismo entre os que defendem um discurso mais humanista e holístico, e os 

que defendem uma abordagem mais economicista e mais relacionada com o mundo de 

trabalho; por outro lado, o discurso é feito em termos de diferenciação entre os termos 

“aprendizagem” e “educação”. O termo “aprendizagem” foca-se mais no indivíduo e na sua 

responsabilidade quanto à evolução do seu percurso educativo; enquanto que o termo 

“educação” se centra mais nas condições providas pelos governos que devem desenvolver 

politicas para que os indivíduos tenham oportunidade de aceder às oportunidades educativas 

em vários espaços e ao longo de toda a vida.  

Também na década de 90, associados aos termos “Aprendizagem” ou “Educação” ao longo da 

vida surgem uma série de outros conceitos que remetem para uma visão mais economicista da 

educação. Referimo-nos aos conceitos de empregabilidade, de competitividade, de 

adaptabilidade, entre outros.  

Em 1996 é publicado um Relatório presidido por Jacques Delors, intitulado “Educação, um 

tesouro a descobrir” que refere o conceito de ALV ainda um pouco na mesma óptica de Edgar 

Faure, em 1972. Neste relatório o termo ALV é novamente mais centrado na pessoa e na 

complementaridade de três pilares da aprendizagem (aprender a ser, aprender a fazer, 
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aprender a conhecer e aprender a viver com os outros), embora ao longo deste relatório muitas 

das orientações sejam mais voltadas para a preparação para a vida activa.  

O ano de 1996, foi também, designado pelo Conselho de Ministros e pelo Parlamento 

Europeu como o Ano Europeu da Educação  e da Formação ao Longo da Vida. Esta iniciativa 

traduziu bem o consenso entre os actores comunitários sobre este conceito e visava abrir o 

debate sobre as condições de aplicação de políticas de educação e formação ao longo da vida.  

Foi a compreensão da necessidade de controlar os efeitos indesejados de um desenvolvimento 

assente em ideias neo-liberais que desencadeou aquilo que Rubenson (2006) chama de uma 

versão mais suave dos discursos economicistas em torno da ALV.  

Para caracterizar este período que teve início do ano de 2000, e que ainda vigora, Rubenson 

refere que as forças económicas ainda são as principais, no entanto, as preocupações em torno 

da coesão social, começam a ganhar uma enorme centralidade das políticas de ALV. É nesse 

sentido que o autor fala na versão mais suave dos discursos economicistas da ALV (2001). 

Esta visão, como veremos mais à frente, não é partilhada por vários autores (Kallen, 1996; 

Lima, 2002, 2003; Canário, 2003, 2006; Jarvis, 2007).  

Como principal marco deste período temos o “Memorando sobre a Aprendizagem ao Longo 

da Vida” que a Comissão Europeia publicou no ano de 2000 e que evidencia que existe uma 

mudança no discurso sobre a ALV. Nesse sentido, este documento realça as inter-relações 

entre as mudanças sociais e económicas e que as finalidades da ALV são essencialmente duas, 

igualmente importantes: a promoção de uma cidadania activa e a promoção da 

empregabilidade. 

“Estas duas características da mudança social e económica contemporânea estão interligadas e encerram 

dois objectivos igualmente importantes para a aprendizagem ao longo da vida: promover a cidadania 

activa e fomentar a empregabilidade. A cidadania activa incide na questão de saber se e como as pessoas 

participam em todas as esferas da vida social e económica, quais as oportunidades e os riscos que 

enfrentam nesta tentativa e em que medida essa participação lhes confere um sentimento de pertença à 

sociedade em que vivem e na qual têm um palavra a dizer” (Memorando sobre a ALV, 2000, p. 6). 

A  partir da Estratégia de Lisboa, adoptada no Conselho Europeu de Lisboa em 2000, a 

construção de uma sociedade do conhecimento fez da ALV um instrumento-chave para a 

competitividade económica, combinando a inovação e a coesão social. 

Neste encontro foi, de facto, formulado um imperativo económico para tornar a UE o actor 

económico mais competitivo do mundo.  

Hoje em dia é inegável que a ALV tem um forte impacto nas políticas educativas e de 

formação, sendo quase impossível fugir à utilização deste termo. Nesse sentido, parece 
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consensual o uso deste conceito por parte da maioria dos organismos e actores com influência 

na definição das políticas educativas. 

Mas, embora este termo seja uma “moda” quase obrigatória nos discursos oficiais de 

organizações internacionais preocupadas com o desenvolvimento das sociedades, apresentado 

quase como um indiscutível consenso, a verdade é que está longe de ser consensual. Muitas 

críticas têm sido apontadas, e algumas delas remontam aos documentos fundadores deste 

paradigma. 

De acordo com Rubenson (2006), a evolução deste conceito esteve sempre baseada nos 

arranjos institucionais que se foram gerando em torno do Estado, do mercado e da sociedade 

civil, e as conotações do conceito de ALV, foram-se alterando consoante os diferentes papéis 

e as relações que se foram criando entre estas três entidades. 

A título de exemplo, a primeira geração de discursos sobre a ALV que evidenciavam uma 

visão mais humanística, encaravam a sociedade civil como a entidade com um forte papel. A 

segunda geração de discursos, de carácter economicista, privilegiavam o papel do mercado, 

em detrimento do Estado e negligenciavam, quase totalmente, a sociedade civil.  

Na fase actual, encontramos, nos documentos políticos relacionados com a ALV, referências 

recorrentes à importância das três entidades que referimos, mas também uma evidência cada 

vez maior do papel dos indivíduos nas práticas de ALV.  

Esta evidência, de uma responsabilidade crescente do indivíduo pelo seu processo de 

aprendizagem, de acordo com autores como Rubenson (2001) e Griffin (2000) denota uma 

mudança de preocupações em relação à educação, para as aprendizagens. 

Portanto, em nossa análise, existe ainda um “vazio” conceptual em torno da ideia de ALV, 

que ao longo da sua evolução foi servindo diferentes interesses consoante os contexto 

político-económico dos vários períodos.  

A relação que existe entre qualificações e exclusão social, que a UE parece querer evidenciar, 

é menos directa do que aquilo que é referido nos documentos e a solução pode não ser assim 

tão fácil. Aparentemente, todas as economias são caracterizadas por grupos socialmente 

excluídos, e a economia baseada no conhecimento, pode não ser excepção. No entanto, os 

princípios economicistas, o individualismo, as orientações competitivas, e a empregabilidade 

podem acentuar estar disparidades sociais.  

Tal como refere Nijhof: 

“Nowadays, lifelong learning is breacking down the old idea of stages of schooling; the formal system of 

schooling will be revised and redesign in terms of formal, non formal and informal learning trajectories, 
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in combination with certification and assessment systems. (...) Life and work will be seen as learning 

environments and processes; knowledge is not only the input but also the output of the skill formation 

system. Knowledge is currency (2005, p. 412). 

Para este autor, não é possível combinar a empregabilidade com a ideia de uma sociedade da 

aprendizagem e com igualdade de oportunidades. O individualismo e a empregabilidade que a 

UE defende nas suas orientações, para este autor são contra-produtivos. Nesse sentido, o autor 

propõe que se repensem as ideias em torno da ALV que vigoraram na década de 70 e que se 

liguem esses ideais de emancipação aos problemas actuais das economias, da tecnologia e da 

cultura, que, desta forma, poderão proporcionar novas construções de sistemas de ALV.  

 

2. Visões críticas em torno da ideia de Aprendizagem ao longo da vida 

Para demonstrar que de facto não existe um consenso generalizado em torno da ideia de ALV, 

iremos seguidamente debruçar-nos sobre as principais críticas e debates que a caracterizam 

actualmente, no sentido em que: 

“este mapa de discursos e concepções é-nos útil porque permite sinalizar a pluralidade de perspectivas no 

campo de debate, de políticas e de práticas de aprendizagem ao longo da vida, mantendo em aberto a 

definição dos conceitos, das interpretações e das propostas. Nesse sentido, é importante reconhecer que é 

um território heterogéneo e em definição, mas simultaneamente vincar os traços dominantes, os vectores 

marcantes, as suposições efectivas e as opções silenciadas no contexto das controvérsias, das propostas 

políticas e das práticas em confronto” (Antunes, 2008, p. 143).  

Antes de avançarmos para o debate teórico, uma primeira questão que gostaríamos de referir 

em relação a esta ideia, tem a ver com a forma como nos referimos ao termo. Trata-se de uma 

ideia? De um conceito? De um paradigma? 

A maioria dos autores refere-se à ALV como um conceito (Alheit e Dausien, 2006; Rubenson, 

2001, 2006;  Field, 2000, 2003, 2004; Kallen, 1996, etc.). Outros autores como Ambrósio 

(2001) referem-se à ALV como um novo paradigma educativo no sentido em que: 

“Este novo paradigma da educação, decorrente de uma nova ordem que se vai construindo nas sociedades 

pós-industriais, é reforçado, por via das grandes decisões políticas a nível dos espaços alargados e que nos 

situamos e que constituem grandes eixos de criação de opinião pública, da negociação internacional e de 

acordos estratégicos no campo da economia, da política do emprego, de formação e gestão de recursos 

humanos, etc. Este novo conceito de educação ao longo da vida e de formação contínua do indivíduo 

pertence hoje à agenda política” (Ambrósio, 2001, p. 15). 

Se considerarmos o termo “conceito” como uma entidade psíquica abstracta e universal que 

serve para designar uma categoria ou classe de entidades, eventos ou relações, não nos parece 

adequado referir o termo ALV como um “conceito”. Isto porque como vimos no ponto 
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anterior, e como veremos neste ponto, embora seja uma ideia com repercussões a nível 

mundial, existem discrepâncias quanto aos seus contornos filosóficos e às suas aplicações na 

prática. Nesse sentido, parece-nos difícil considerar a ALV como um conceito, no sentido em 

que a sua imprecisão e ambiguidade, não lhe permite esse estatuto. 

Ao referirmos a ALV enquanto paradigma, que na perspectiva de Thomas Kuhn (1983) 

significa  uma nova forma de ver o mundo decorrentes de mecanismos de ruptura, que 

interrompem períodos ditos “normais” da ciência, parece-nos ser mais adequado falar de um 

paradigma de ALV, no sentido em que: 

“É um novo paradigma de equilíbrio social que se procura construir, sem saber onde chegaremos. Mas é 

com este paradigma social que se interliga o novo paradigma educativo que dá ênfase às dimensões da 

Educação para a Cidadania, à Educação centrada na Pessoa, à Aprendizagem ao Longo da Vida, em 

contextos interculturais diversos, orientados para a Coesão Social, veiculada através de projectos e 

percursos pessoais e colectivos” (Ambrósio, 2001, p. 18).  

Neste sentido consideramos que está a existir uma tentativa de ruptura no pensamento 

educativo, para que este não continue a ser feito e definido através de abordagens políticas, 

técnicas e económicas, fundamentados pelas Teorias do Capital Humano. No campo das 

Ciências Sociais e Humanas e, em particular, nas Ciências da Educação, surgem indícios de 

construção de uma nova agenda para a investigação se reflectem processos de mudança mais 

amplos e sistémicos com outros sistemas sociais e a criação e expansão de instituições 

modernas de educação, bem como espaços e alternativas de educação e formação (Ambrósio, 

2001).  

Designar a ALV como uma “ideia”, também nos parece fazer sentido, em oposição ao termo 

“conceito”, isto porque, parece, de facto, existir uma contaminação geral desta ideia, embora 

não passe disso mesmo, visto que os seus contornos filosóficos e práticos sejam ainda um 

pouco ambíguos. 

Tendo em conta estes argumentos, tentaremos nesta investigação, considerar a ALV como um 

paradigma, no sentido em que nos parece ser claro que, nas Ciências Sociais e Humanas e, em 

particular, nas Ciências da Educação, a educação dos indivíduos, encarada como processo que 

ocorrer em vários contextos e ao longo da vida, pode estabelecer ligações entre a dimensão 

mundial, a dimensão local e a dimensão individual e proporcionar novas leituras da realidade 

que evidenciem novas soluções para os problemas que os modelos de desenvolvimento actual 

exigem (Ambrósio, 2001). 

Partindo deste pressuposto, uma das ideias que gostaríamos de realçar  é o facto de, hoje em 

dia, a ALV surgir na base da maioria das orientações políticas como algo novo e 
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surpreendente que veio revolucionar a visão da educação e proporcionar uma solução para a 

maioria dos problemas educativos das sociedades contemporâneas. Na verdade, e tal como 

demonstrámos anteriormente, este paradigma não é novo, remontando a sua origem a vários 

séculos atrás. Ao longo da sua evolução, foi sim, alvo de várias interpretações e conotações, 

como aliás, também já referimos.  

Hoje em dia, a ALV ganhou uma nova vitalidade, num novo contexto onde emergiu como 

uma ideia-chave para adaptar os recursos humanos às necessidades políticas e sociais 

(Rubenson, 1996). 

Literalmente, a ideia de ALV pode ser entendida como um processo de aprendizagens que 

ocorre ao longo da vida e em vários contextos. 

Mas, a perspectiva da OCDE, que conota a ALV ao conceito de Capital Humano, e que 

começou a ser expandida na década de 90, continua ainda muito presente nas discussões sobre 

ALV. Pode parecer paradoxal, mas foi o facto das economia e do emprego apelarem à 

formação dos recursos humanos, que tornou a ALV um programa político e social.  

É neste sentido que muitos autores se debruçam sobre o sentido da ALV nos dias de hoje e 

como este ideal parece estar bastante afastado dos ideais filosóficos que o fundaram.  

Esta é uma das principais tensões que caracterizam o debate actual sobre a ALV que é o facto 

de, hoje, ter uma conotação mais economicista e menos humanista. Ou seja, na base de muitas 

reflexões estão as preocupações de ordem económica, que se baseiam na importância do 

conhecimento e das competências para o desenvolvimento económico colidirem com uma 

perspectiva mais humanista da educação que define que o principal objectivo do 

desenvolvimento é a construção de sociedades justas e coesas onde as pessoas são a principal 

fonte de riqueza. 

No que se refere a este dualismo entre a função humanista ou economicista da ALV, as 

próprias organizações internacionais que popularizaram estes conceitos divergiram em relação 

à conotação que lhe atribuíam.  

Temos o exemplo da UNESCO que definiu este conceito como um instrumento para o 

desenvolvimento da sociedade, democracia e do indivíduo numa perspectiva humanista. A 

OCDE propôs uma filosofia baseada num pensamento neoliberal que encara a educação como 

um recurso humano que deve ser alvo de investimento.  

Portanto, enquanto a UNESCO e os seus especialistas reflectiam sobre o lado humanista do 

conceito de “Educação ao Longo da Vida”, a OCDE utilizava o conceito de “Aprendizagem 
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ao Longo da Vida” num sentido instrumental e utilitarista para satisfazer as necessidades de 

competição. 

Mas, de facto, muitos autores (Kallen, 1996; Lima, 2002, 2003; Canário, 2003, 2006; Jarvis, 

2007) afirmam que é a perspectiva económica a que tem vindo a ganhar maior relevo pois 

embora não seja assumido o contexto actual favorece a acentuação de um paradigma 

utilitarista da educação e da sua função económica. 

Como exemplo temos a posição de Kallen (1996) que defende que: 

 “o conceito generoso e global de educação ao longo da vida, conforme foi concebido inicialmente, já não 

se enquadra com os princípios de eficácia e de rigor das economias de mercado actuais” (p. 21). 

Também Lima (2003) partilha desta ideia quando afirma que: 

 “o conceito de formação ao longo da vida já só vagamente remete para a matriz que efectivamente o 

precede” (2003, p. 200).  

Na opinião do autor, a evolução deste conceito aponta para a passagem de uma concepção 

educativa centrada na Pessoa, para uma concepção funcional, subordinada à produção e à 

competitividade económicas, passando-se de uma lógica de “aprender a ser” para a lógica de 

“aprender a ter” (Lima, 2003). 

Também preocupado com esta questão, Canário (2006) alerta-nos para o facto de, hoje em dia, 

as políticas e as práticas de educação se inscreverem num conjunto mais vasto de políticas 

funcionalmente subordinadas aos imperativos da racionalidade económica dominante e às 

exigências de produtividade, competitividade e empregabilidade. 

Esta mudança na ideia de continuidade educativa para Roldão (1996), está relacionada com as 

alterações nas estruturas e mecanismos de funcionamento social e com as mudanças do papel 

da escola na sociedade, que criaram uma necessidade permanente de reconversão e 

actualização das competências profissionais dos indivíduos ao longo da vida. Quanto à escola, 

a massificação escolar fez com que as suas funções tradicionais fossem extrapoladas e são 

agora exigidas novas funções que, não se prendem apenas com a aquisição de competências 

de literacia mas, também, saberes e competências sociais, hábitos e valores que ajudem os 

indivíduos a lidar melhor com o dinamismo acelerado e os desafios quotidianos da vida nas 

sociedades de hoje. 

Neste contexto de mudanças aceleradas pelas Novas Tecnologias de Informação e 

Comunicação, onde as pessoas e as instituições precisam de estar em permanente 

“reciclagem” para melhor gerir e rentabilizar o seu conhecimento e as suas competências, 

proporciona uma diluição das fronteiras entre a escola e a vida em sociedade. Isto porque: 
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 “o novo desafio reside na construção de um novo paradigma socio-educativo em que se articulem 

diferentemente os sucessivos e interactivos níveis e modos de aprender que são necessários na Learning 

society do presente e do futuro, em que aceder ou não ao conhecimento e ao saber determina a pertença 

ou a exclusão” (Roldão, 1996, p. 210). 

Esta nova realidade imposta pela sociedade do conhecimento, que leva os indivíduos a 

estarem em permanente actualização e reconversão de competências, tem sérias 

consequências para a educação transformando, na opinião de alguns autores o verdadeiro 

sentido do processo educativo. 

Num artigo onde pretende reflectir um pouco sobre a centralidade da linguagem da 

aprendizagem em detrimento da linguagem da educação, Biesta (2005) aponta sérias críticas 

ao facto da linguagem da educação ter sido substituída pela linguagem da aprendizagem. Isto 

porque, nesta passagem, algo de muito importante se perdeu e que tem de ser reclamado. É 

neste sentido que este autor se propõe reinventar a linguagem da educação. 

Mas vejamos aquilo que Biesta argumenta ser fundamental e que, entretanto, se perdeu neste 

processo de transformação. Começamos por mencionar as principais causas apontadas pelo 

autor para esta mudança da linguagem da educação para a linguagem da aprendizagem. 

O que na opinião deste autor contribuiu para esta transformação foram quatro tendências 

(Biesta, 2005): 

• Novas teorias da aprendizagem – a emergência de teorias da aprendizagem 

construtivistas e sócio-culturais levou à sedimentação da ideia de que aprender não é 

uma acção passiva mas sim uma acção levada a cabo por quem aprende muitas vezes 

em cooperação com outros. Isto levou a que as atenções passassem a ser centradas no 

aluno e no aprendente e não no professor; 

• Pós-modernismo – o impacto do pós-modernismo na educação trouxe a dúvida sobre a 

possibilidade da educação poder libertar e emancipar as pessoas. Esta crise em torno 

das finalidades da educação fez com que as atenções se centrassem no processo de 

aprendizagem; 

• A “explosão silenciosa” – hoje em dia existem enumeras formas de aprender dentro e 

fora dos sistemas formais de educação, o que faz com que o mercado de oferta de 

formas não formais de aprendizagem aumente vertiginosamente. Isto levou a que a 

aprendizagem se tenha tornado numa opção individual.  

• A erosão do Estado de providência e a ascensão do neoliberalismo – o Estado passou a 

ser encarado como aquele que fornece bens públicos e os cidadãos quem os consome, 
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o que introduz uma lógica que se foca mais nos consumidores da educação, ou seja, os 

aprendentes. 

Estas transformações fizeram, na opinião de Biesta, com que o processo de educação passasse 

a ser encarado como um conjunto de transacções económicas, onde quem aprende é encarado 

como um consumidor com necessidades que precisam ser satisfeitas pelas instituições 

educativas.  

Ora, este tipo de linguagem, menospreza a verdadeira natureza do processo educativo bem 

como o papel de alguns dos actores fundamentais para este processo. Ou seja, pensar a 

educação como uma forma de satisfazer as necessidades de quem aprende releva para 

segundo plano o papel do professor ou da pessoa que orienta a aprendizagem que deve, de 

acordo com Biesta, ajudar o aprendente a descobrir-se a si mesmo e, consequentemente, as 

suas necessidades.  

“The new language of learning fcilitates an economic understanding of the processo of education, one in 

which the learner is supposed to know waht he or she wants and ehere a provider is simply there to meet 

the needs of the learner or, in more crude terms: to satisfy the consumer” (Biesta, 2005, p. 60).  

Como resposta a estas perversões, Biesta propõe uma nova linguagem da educação baseada 

na confiança por parte do aprendente de que irá enveredar por um processo que o ajudará a 

descobrir-se a si mesmo, a desvendar algo que ainda não conhece. Para além disso, esta nova 

linguagem parte também do pressuposto que durante este processo poderão ser despoletadas 

perturbações e problemas ao aprendente suscitadas por dúvidas e questões que caracterizam 

este processo de descoberta, que é aquilo que Biesta denomina por “violência transcendental”. 

Finalmente, na base desta nova linguagem deverá existir uma responsabilidade assumida por 

quem ensina. Os professores, que deverão proporcionar oportunidades para que os 

aprendentes se assumam e definam posições vão, assim, descobrindo a sua subjectividade.  

Também Boshier (1998) enfatiza a diferença que existe entre os termos educação e 

aprendizagem, referindo que ao conceito de aprendizagem está implicitamente associado a 

ideia de responsabilidade individual pelo próprio desenvolvimento educativo.  

Para este autor, é importante não esquecer que, para garantir o acesso aos sistemas de 

educação e de formação, é necessário que se estabeleçam condições sociais que tornem estas 

escolhas individuais possíveis. Neste contexto, aplica-se mais o termo “educação ao longo da 

vida”, que enfatiza mais a necessidade constante dos poderes públicos e de outros actores 

garantirem recursos que garantam o acesso não apenas a educação formal, mas também a não-

formal. 
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Portanto, para além do facto da ALV se ter vindo a tornar uma actividade individual, ela tem 

vindo também a assumir-se como uma responsabilidade individual, em detrimento da 

responsabilidade pública. 

O Estado é cada vez menos quem providencia oportunidades de ALV, para passar a ser quem 

regula este mercado de aprendizagens (Biesta, 2006).  

Para Lima (2002) o esbatimento do papel do Estado na Educação em favor da prestação de 

serviços educativos e formativos mais ou menos organizados segundo as regras do mercado 

levou não só a uma deslocalização da educação para a formação, como desta para a 

aprendizagem.  

“Assim dirigidos não apenas a utentes mas a clientes e consumidores , de acordo com as suas 

necessidades individuais e as suas estratégias competitivas, com vista à construção de biografias 

formativas hiper-racionais e à aquisição de competências para competir” (Lima, 2002, p. 21).  

Este tipo de críticas alerta para o facto do princípio da ALV poder estar a criar um peso 

excessivo na necessidade de acumulação aprendizagens, menosprezando uma dimensão do 

processo de educação que ultrapassa a mera conquista de aprendizagens, mas que passa, 

também, por inquietações, dúvidas e riscos que obrigam o aprendente a assumir-se perante as 

situações e, por conseguinte, a definir-se enquanto indivíduo na sociedade.  

Tudo isto, para Biesta (2005, 2006) tem consequências que precisam de ser equacionadas. É 

nesse sentido que este autor refere aquilo que ele também considera ser um paradoxo. Pois 

enquanto os indivíduos são cada vez mais pressionados para aprender, os fins dessas 

aprendizagens e o conteúdo das mesmas é definido por outros. Ora, isto pode trazer graves 

consequências para a motivação individual em aprender ao longo da vida que, nos dias de 

hoje, está associada ao objectivos impostos pela sociedade e pela economia do conhecimento, 

que podem não corresponder aos objectivos de cada indivíduo.  

Não queríamos deixar de referir uma outra questão importante que é o facto de, embora a 

ideia de ALV se tenha reflectido nas sociedades mais pela via da educação de adultos, a ALV 

não diz apenas respeito à idade adulta. É muito comum associar a ALV à Educação de 

Adultos, quer seja no sentido de oferta de uma segunda oportunidade de escolarização para os 

que não concluíram ou frequentaram o sistema formal de ensino, quer no sentido da 

necessidade de formação para o mundo do trabalho.  

No entanto, como já referimos, a ALV é mais do que Educação de Adultos e é urgente alertar 

para esta confusão frequente. A ALV implica uma sucessão de aprendizagens ao longo de 

toda a vida (lifelong) e em vários contextos e ambientes (lifewide) que vão para além da idade 
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adulta e das necessidades de formação para o emprego. Nesta perspectiva, não se podem 

estabelecer fronteiras entre a educação escolar e a vida social. 

Não obstante, é importante reconhecer que a História das práticas de Educação não-formal é 

indissociável do desenvolvimento do campo da Educação de Adultos, que teve o seu grande 

impulso na segunda metade do século XX.   

O novo contexto global e, mais precisamente, as pressões económicas levam a esta e outras 

perversões quanto ao significado de ALV, onde as perspectivas mais pragmatistas e 

tecnocráticas subordinam a ALV apenas a uma sucessão de aprendizagens, esquecendo, como 

refere Licínio Lima, a “substantividade da vida” (Lima, 2002).  

Portanto, da análise dos vários pontos críticos em torno da AVL acima referidos, percebemos 

que, embora possam ser reconhecidos vários valores e finalidades associados à ALV, a 

verdade é que este conceito tem sentidos diferentes consoante os objectivos e interesses que 

serve.  

Para ilustrar melhor esta ideia iremos basear-nos no modelo conceptual proposto por Biesta 

(2006) que representa as três funções da ALV: 

 

 

 

 

 

Figura 1. Triângulo da ALV, Gert Biesta, 2006 p, 173. 

 

Este modelo representa as três funções da ALV: a função económica, entendida enquanto 

necessidade de aquisição de novas competências e conhecimentos em relação ao mundo do 

trabalho, com objectivos de bem-estar financeiro e empregabilidade; a função pessoal, 

enquanto desenvolvimento da própria pessoa e das suas potencialidades, a partir de 

experiências e encontros que ocorrem ao longo da vida; a função democrática, enquanto meio 

para a assegurar a inclusão social e a compreensão democrática, no sentido de uma justiça 

social. 

Embora ao longo da história esteja reconhecido o carácter multidimensional da ALV, alguns 

períodos acentuaram mais algumas destas funções em detrimento de outras. Sendo que hoje 
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em dia, de acordo com autores como Rubenson (1996, 1999, 2006), assistimos à 

sobrevalorização da componente económica, mas com uma preocupação cada vez maior com 

os aspectos relacionados com a coesão social, e a responsabilidade individual. 

Existem alguns autores que evidenciam algumas preocupações em relação à forma como esta 

ideia se tem vindo a impor, gradualmente, no mundo como um referencial político essencial.  

Verdier (2007) é um desses autores que tece algumas considerações sobre aquilo que parece 

ser uma inevitabilidade e uma concepção única de educação e formação na Europa, mas que 

na prática pode resultar diferentes construções institucionais ao nível nacional e regional.  

Field (2004) apresenta-nos algumas justificações para o facto da ALV, ter-se espalhado tão 

rapidamente e ter sido adoptado com tanta facilidade como um referencial para as políticas da 

UE.  

Para o autor, as razões para a popularidade deste conceito residem mais na sua função política, 

do que no valor académico que assume. 

Para justificar o seu valor político, Field refere, em primeiro lugar, que os argumentos em 

torno da ALV têm sido facilmente adoptados porque correspondem às necessidades e aos 

desafios que as sociedades actuais enfrentam, em particular, os governos. 

“The capacity to learn and adjust creatively to such key policy drivers as globalisation, technological 

change, scientific innovation and new approaches to management is increasingly presented as a core 

competence of contemporary capitalism” (Field, 2004, p. 6). 

Existe também uma forte presença de ideias associadas à necessidade de uma revolução na 

aprendizagem, o que legitima os decisores políticos a apresentar a ALV como parte da sua 

estratégia de modernização dos sistemas de educação e de formação. 

É por isto que, na opinião do autor, a visão política de ALV que é largamente adoptada é 

inadequada, pois tende a tratar as aprendizagens não-formais e informais como residuais, e 

centra as atenções nas formas de aprendizagem mais institucionalizadas.  

Enquanto Field (2004) define a ALV como uma “Nova Ordem Mundial”, Rubenson (2006) 

chama de “Nova Jerusalém”. 

Na verdade, a perspectiva do Capital Humano na promoção da ALV, justifica-se pela sua 

adequação aos discursos sobre globalização, neo-liberalismo, e individualismo. 

É neste sentido que Alleit e Dausien (2006) apontam o carácter contraditório e paradoxal da 

ALV no sentido, em que se inscreve num quadro político e económico que privilegia 

objectivos de competitividade, empregabilidade e adaptação das formas de trabalho, ao 
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mesmo tempo que se refere à liberdade de cada um em planear o seu percurso de vida, por 

forma a participar activamente na sociedade. 

“A educação ao longo da vida pode aparecer sobre o duplo aspecto da instrumentalização e da 

emancipação (Alheit e Dausien, 2006, p. 178).  

Na sua dimensão macro, os desafios da globalização levaram ao aumento da competitividade 

entre os países e à proliferação da transformação tecnológica. A ALV, assume assim, um 

papel central como meio de elevar as qualificações de modo a garantir a competitividade dos 

países. Tal como referimos, estas apologias são feitas por instituições intergovernamentais 

como a OCDE e o Banco Mundial. Papadopoulos (2002) refere que os imperativos 

económicos e tecnológicos são as principais forças motoras das economias mundiais que 

exigem, cada vez mais, conhecimento e informação. 

Ao nível meso, os decisores políticos que aderem a estas agendas económicas neo-liberais 

“usam” a ALV, como forma de garantir o aumento de qualificações a um menor custo 

possível (Boshier, 1998; Collins, 1998; Hirsch, 2000; Field, 2006; Rubenson, 2006). 

Ao nível micro, o discurso sobre ALV assenta nas ideias de individualismo e consumismo, o 

que representa um paradoxo, no sentido em que se questiona se a promoção da ALV neste 

sentido será apenas para o aumento de competências e conhecimentos. 

Portanto, as ideias em torno da ALV variam e podem ser categorizadas em diferentes formas 

de acordo com as finalidades, as formas de implementações, etc. 

A conceptualização da ALV por forma a que diga respeito a todas as aprendizagens que 

ocorrem ao longo de toda a vida implica desafios importantes no que respeita à sistema de 

ensino tradicional.  

No entanto, como temos vindo a referir, a ALV pretende-se que seja um processo que sirva 

finalidades económicas, sociais e, também pessoais e esta concepção assume uma forma 

holística que ultrapassa as fronteiras do tempo, espaço e contexto. Os proponentes desta visão 

(Field, 2003; Aspin e Chapman, 2001) defendem que esta perspectiva inclusiva da ALV 

rejeita a divisão entre os períodos de escolaridade e pós-escolaridade, e que, para promover e 

maximizar as oportunidades para todos aprenderem há que apostar no desenvolvimento das 

comunidades e ir de encontro à ideia de sociedade aprendente. 

Seguindo todos estes argumentos sobre a ALV, parece-nos que ainda poderemos estar longe 

de chegar a um consenso generalizado do que é, realmente, aprender ao longo da vida, 

especialmente, se os argumentos são contra ou a favor de certas perspectivas que ignorem os 

diferentes contextos e circunstâncias onde este processo opera.  
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Apontamos a proposta analítica baseada nos estudos de Aspin e Chapman (2001), na qual, 

depois de uma revisão das diferentes visões sobre a ALV, rejeitam a visão de que se pode 

chegar a uma única definição de ALV. 

Nesse sentido, estes autores apontam uma constituição em três elementos que estão na 

essência deste termo e que englobam as principais características que este conceito assume 

quer na política, quer na prática, quer no campo académico. 

Os três elementos são enquadrados pelas finalidades que são atribuídas à ALV: proporcionar 

o desenvolvimento económico e o progresso; proporcionar o desenvolvimento pessoal; e 

proporcionar a inclusão social e a participação e actividade democráticas. A partir destes três 

elementos, os autores realçam a complexidade das interconexões e das interdependências que 

existem entre eles e as consequências que trazem para a educação no seguinte sentido: 

“(...) for a more highly-skilled work-force at the same time an education for better democracy and a more 

rewarding life (Aspin e Chapman, 2001, p. 29). 

Assim, estes autores propõem uma perspectiva mais pragmática na conceptualização de ALV, 

que seja partilhada por filósofos, decisores políticos, investigadores e actores do processo 

educativo, que encontrem uma área comum onde possam discutir interesses comuns.  

Parece-nos a nós, que esta perspectiva pragmática, é difícil de concretizar, no sentido em que, 

embora se possa chegar a uma acordo ao nível filosófico sobre a natureza da ALV, 

consideramos que da teoria até à prática vai um enorme campo, que pode resultar em 

diferentes sentidos atribuídos à ALV, nem sempre coincidentes. 

Por exemplo, ao nível político, parece-nos que existe um consenso generalizado acerca das 

finalidades da ALV que devem satisfazer os três elementos essenciais definidos por Aspin e 

Chapman. No entanto, quando analisamos as políticas do ponto de vista da implementação, 

elas podem sugerir tendências mais economicistas e individualistas (como se sugere nos 

capítulos que constituem a parte II deste trabalho).  

Neste trabalho, reconhecemos a dificuldade de estabelecer um significado preciso da ALV, no 

sentido em que este esforço poderia significar uma visão redutora e linear que não 

pretendemos desenvolver. Partilhamos da expressão de Antunes (2008) ao referir que: 

“O quadro analítico assim delineável não oferece coerência, clareza e claridade bastantes para elucidar 

soberanamente a nossa realidade no momento actual; dispomos de percursos incompletos, interpelações 

insuficientes, pontos de partida e fios que desvendam partes, zonas e camadas de um quadro que, tecido a 

partir de múltiplos guiões, também se transfigura consoante o ângulo que é olhado” (Antunes, 2008, p. 

138).  



 196 

No entanto, considerámos importante identificar certas tendências no discursos em torno da 

ALV para compreendermos as principais concepções teóricas e filosóficas, por detrás desta 

ideia.  

 

3. A ALV como estratégia política da UE 

Em trabalhos anteriores (Neves 2005; 2008) procurámos identificar as principais tendências 

na agenda política mundial para a educação, a partir dos projectos de avaliação estatística 

mais marcantes e levados a cabo por organizações internacionais como forte peso e influência 

nas políticas educativas.  

Hoje em dia a Aprendizagem ao logo da vida é considerada um dos princípios orientadores da 

política comunitária. Mas vejamos um pouco mais em pormenor a introdução deste conceito 

na esfera da política comunitária.  

Originalmente, a ideia de ALV surgiu no Relatório Janne de 1973 e, mais tarde, reaparece em 

dois documentos da Comissão, ambos publicados em 1991: O Memorando sobre o Ensino 

Superior na Comunidade Europeia e o Memorando sobre Aprendizagem à Distância na 

Comunidade Europeia.  

O Tratado da UE de 1992, concede alguns poderes formais à UE para intervir no campo da 

educação, nesse contexto, a partir da década de 90, os projectos políticos para a educação 

ganham destaque na agenda comunitária.  

Para Antunes (2008) o projecto político da ALV e a edificação do “espaço europeu de 

educação” são processos interligados cujos significados e implicações no campo educativo, 

necessitam de análises específicas e a sua colocação na agenda política coincidem como 

mudanças na organização da economia global e que, de acordo com a autora, referindo-se a 

Dale (2005) dizem respeito a movimentos de: 

“intensificação de integração/europeização que coincidem cronologicamente com marcos do processo de 

constitucionalização de uma ideologia neoliberal” (Antunes, 2008, p. 135). 

Em 1995 a Comissão Europeia publica o Livro Branco – “Teaching and Learning towards the 

learning society”, anunciado como sendo a principal referência para a politica comunitária na 

área da aprendizagem ao longo da vida. Embora não precisando a definição do conceito, 

colocava a responsabilidade do indivíduo no centro do processo educativo.  

“Education and training will increasingly become the main vehicles for self-awareness, belonging, 

advancement and self-fulfillment. Education and training whether acquired in the formal education 

system, on the job or in a more informal way, is the key for everyone to controlling their future and their 
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personal development” (Livro Branco – “Teaching and Learning towards the learning society”, 1995, p. 

2). 

No ano seguinte, a Comissão Europeia  o Parlamento Europeu designam 1996 como o Ano 

Europeu da Educação e Formação ao longo da Vida. Esta ideia tinha sido inicialmente 

lançada pelo Livro Branco "Crescimento, competitividade, emprego - os desafios e as pistas 

para entrar no século XXI”50 da Comissão Europeia. O Objectivo era introduzir no debate 

público sobre a necessidade dos sistemas de educação e formação europeus se adaptarem para 

poderem responder aos desafios do século XXI. 

Em 1997, uma Comunicação da Comissão intitulada “What the programmes have achieved: 

towards a Europe of knowledge”, estabeleceu uma forte ligação entre as propostas para a 

Educação e Formação para 2000-2006 ao objectivo da aprendizagem ao longo da vida.  

O Tratado de Amesterdão, assinado em1997, estabeleceu formalmente, embora sem definição 

precisa, que a ALV seria o princípio chave da política comunitária no campo da educação e da 

formação e, também, incorporou esta noção em outras áreas como na área do emprego. 

Em 1999 os ministro da Educação europeus de 30 países reuniram-se e concordaram em 

estabelecer um Espaço Europeu do Ensino Superior até 2010. Este acordo foi formalmente 

assumido na chamada Declaração de Bolonha). O objectivo deste processo era tornar os 

sistemas de Ensino Superior Europeu mais transparentes adoptando um quadro de referência 

comum baseado em três ciclos: Bacharelato, Mestrado e Doutoramento.  

No ano de 2000 deu-se o Conselho Europeu de Lisboa onde ficou estabelecido um novo 

objectivo estratégico para o desenvolvimento da UE: tornar a UE a na economia baseada no 

conhecimento mais competitiva e dinâmica do mundo, capaz de sustentar o crescimento 

económico assegurando mais e melhores empregos e maior coesão social.  

O Conselho Europeu da Feira nesse mesmo ano, concluiu que a ALV era essencial para o 

desenvolvimento da cidadania, da coesão social e do emprego e que devia ser feito um 

esforço concertado para identificar estratégias coerentes e medidas práticas para melhorar o 

acesso à ALV.  

“A aprendizagem ao longo da vida é uma política essencial para o desenvolvimento da cidadania, da 

coesão social e do emprego. Convidam-se os Estados-Membros, o Conselho e a Comissão, nas 

respectivas áreas de competência, a definirem estratégias coerentes e medidas práticas destinadas a 

fomentar a aprendizagem ao longo da vida para todos, a promover a participação dos parceiros sociais, a 

aproveitar todas as potencialidades de financiamento público e privado e a tornar o ensino superior mais 

acessível a um maior número de pessoas, como parte integrante de uma estratégia de aprendizagem ao 
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longo da vida” (Conclusões da Presidência do Conselho Europeu de Santa Maria da Feira, 2000). 

Nesta sequência, a Comissão emite uma comunicação “Memorando sobre a ALV” que 

estabeleceu as bases para uma consulta à escala europeia sobre o processo de ALV.  

Este documento representa um marco importante na política comunitária, pois em tom 

prescritivo define que “é chegado o momento de agir” quanto à implementação da estratégia 

de ALV e cujo sucesso dependerá do envolvimento de todos os intervenientes no processo 

(Memorando para a Aprendizagem ao Longo da Vida, 2000). O Memorando salienta que os 

modelos de aprendizagem na vida e no trabalho estão em transição e que esta transição tem 

que ser bem sucedida para uma economia e sociedade assentes no conhecimento. Neste 

contexto propõe o lançamento de um debate sobre uma estratégia global de ALV aos níveis 

institucional e individual, em todas as esferas da vida pública e privada (idem).  

Enquanto que em 1997, a Estratégia Europeia de Emprego defendia uma visão de ALV 

relacionada com objectivos de melhoramento de aptidões, conhecimentos e competências, no 

Memorando, a ALV deixa de ser encarada apenas como uma componente da educação e da 

formação e passa a ser considerada como um princípio orientador das ofertas e da procura 

num processo contínuo de aprendizagem, independentemente do contexto. Esta visão, 

segundo o Memorando, deveria ser posta em prática a partir do século XXI. 

Um objectivo horizontal sobre a ALV foi introduzido na Estratégia Europeia para o Emprego 

em 2001, sendo identificadas orientações específicas que se focavam nos aspectos da ALV 

que mais se relacionavam com o emprego e com o mercado de trabalho. 

Também nesse ano foi adoptado pelos ministros da Educação europeus um relatório onde 

concordavam com uma série de objectivos comuns a serem atingidos até o ano de 2010, por 

forma a conseguirem concretizar o que ficara estabelecido na estratégia de Lisboa.  

Tomando como referência as propostas analíticas de Edwards (1997), Antunes procura 

encontrar os sentidos do objecto político em que consiste a Estratégia de ALV neste Programa 

de Educação e Formação 2010, e a sua análise aponta para uma indefinição, ambiguidade e 

ambivalência no que toca à delimitação e enquadramento da ALV evidenciadas por uma: 

“tematização da ALV que decorrer de cerca de quarenta menções, literais e substantivas, a tópicos 

associáveis ou explicitamente a ela referenciados” (Antunes, 2008, p. 152).  

A Comissão em 2001 publicou uma comunicação intitulada “Tornar o espaço europeu de 

ALV uma realidade”, onde faz uma revisão do conceito de ALV enfatizando a importância 

dos seus objectivos ligados à cidadania, à realização pessoal, à inclusão social, à 
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empregabilidade, e a necessidade de se reconhecerem competências adquiridas de actividades 

de aprendizagem desenvolvidas quer na educação formal, quer na informal e não formal. 

As principais áreas de trabalho identificadas neste documento foram: a valorização da 

aprendizagem formal, não-formal e informal em todos os sectores; o aumento do investimento 

público e privado; o encorajamento e apoio nas actividades de aprendizagem, especialmente 

nos locais de trabalho; o aconselhamento e acompanhamento, para garantir que todas as 

pessoas tenham acesso facilitado a informação de qualidade sobre actividades de 

aprendizagem; e, finalmente trabalhar no sentido de garantir oportunidades de aquisição e 

update de competências, incluindo competências básicas, mas, também, competências nas 

TIC, línguas estrangeiras, sociais e empreendedoras.  

Finalmente, no ano de 2001 a Comissão estabeleceu um comité de trabalho para se 

desenvolverem indicadores sobre a ALV por forma a aumentar a comparabilidade entre os 

sistemas de educação e formação e para favorecer a troca de ideias e de experiências de boas 

práticas.  

A Estratégia Europeia para o Emprego de 2002 incluiu uma orientação específica para a ALV, 

onde se pedia aos Estados-membros que implementassem estratégias coerentes e 

estabelecessem objectivos precisos para melhorar a qualidade e eficiência dos seus sistemas 

de educação e de formação. 

Em Junho de 2002, surge a resolução do Conselho Europeu sobre a ALV que apoiava a 

iniciativa da Comissão de 2001 (Comunicação “Tornar o espaço europeu da ALV uma 

realidade”). 

Também neste ano o Conselho “Educação” e a Comissão iniciaram um programa de trabalho 

para o seguimento dos objectivos comuns para os sistemas de educação e de formação na 

Europa, que deveria ser implementado através do método Aberto de Coordenação. Era u 

programa de trabalho para 10 anos que constituía um novo e coerente quadro estratégico de 

referencia para a cooperação entre Estados-membros na área da Educação e da Formação. 

Em Julho de 2004 a Comissão propõe o estabelecimento de um programa de acção integrada 

no campo da ALV, que foi adoptada pelo Parlamento em Outubro de 2006.  

Segundo Antunes (2008), as propostas que enquadram este programa são mais consonantes 

com as explicações baseadas no capitalismo e nos processos sócio-económicos daí 

decorrentes, e bastante mais afastadas de explicações baseadas em abordagens centradas nas 

transformações da modernidade nesse sentido refere a autora que: 
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“são, na verdade, as dimensões económicas das sociedades e das vidas dos europeus que aparecem como 

centro do diagnóstico que fundamenta o Programa Aprendizagem ao Longo da Vida” (Antunes, 2008, p. 

155). 

Ainda em 2004, o Conselho “Educação e a Comissão apresentaram no Conselho Europeu da 

Primavera, um relatório interino sobre o programa de trabalho de seguimento dos objectivos 

comuns para os sistemas de educação e  formação europeus. 

Em Dezembro de 2005 a Comissão adoptou uma proposta de recomendação identificando 8 

competências-chave para a ALV: Comunicação na língua materna; Comunicação em línguas 

estrangeiras; competências matemáticas e competências básicas em ciência e tecnologia; 

competência digital; Aprender a aprender; competências interpessoais, interculturais e 

competências cívicas e sociais; espírito empreendedor; e expressão cultural. 

O objectivo de definir um conjunto de competências-chave para a ALV era providenciar um 

referencial para os decisores políticos, empregadores e aprendentes, no sentido de contribuir 

para o reforço da cidadania, da coesão social e da empregabilidade.  

Esta proposta foi adoptada pelo Parlamento Europeu em Setembro de 2006. 

Ainda em Setembro de 2006 a Comissão adoptou uma proposta de recomendação para o 

estabelecimento de um Quadro de Referência Europeu para a ALV, cujo objectivo era 

facilitar a transferência e o reconhecimento de qualificações de modo a tornar os sistemas de 

educação e formação europeus mais claros e flexíveis.  

A partir desta breve incursão sobre a introdução da ALV na esfera política comunitária, 

percebemos que ao longo dos últimos anos a abordagem dos problemas da formação e do 

emprego tem ocupado um lugar de destaque. 

A evolução das sociedades quer no plano económico, quer no plano social, cultural e até 

individual suscitou enormes desafios para a UE e para os seus cidadãos.  

A aquisição contínua de conhecimentos e competências é considerada essencial para poder 

enfrentar esses desafios e participar activamente na sociedade. Do ponto de vista económico, 

cada vez mais o investimento no capital humano se tornou uma das alavancas para o 

crescimento económico.  

Mas por outro lado, a UE preocupa-se com o reforço das desigualdades e com a exclusão 

social.  

Pegando nas palavras de Antunes reforçando a leitura de alguns analistas: 
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“a ALV vem sendo construída enquanto objecto discursivo, cognitivo e político, em documentos da UE, 

acentuando conexões com políticas económicas (e de emprego) enquanto as preocupações sociais 

dificilmente excedem a reparação do laço social” (Antunes, 2008, p. 173).  

 No espaço europeu a ALV tem sido objecto de discussões e de desenvolvimentos políticos, 

evoluindo no enquadramento estabelecido pela Estratégia Europeia para o Emprego e 

procurando concretizar respostas para as especificidades do mercado de trabalho. 

Neste contexto as instituições educativas, em geral, e as universidades, em particular, e as 

empresas são chamadas para praticarem uma cooperação activa. 

O memorando sobre ALV contém uma definição do conceito apresentado como “toda a 

actividade de aprendizagem em qualquer momento da vida, com o objectivo de melhorar os 

conhecimentos, as aptidões e competências, no quadro de uma perspectiva pessoal, cívica, 

social e/ou relacionada com o emprego” (2000, p. 6). 

A amplitude desta definição chama a atenção para o leque das categorias básicas de 

actividades de aprendizagem, nomeadamente a aprendizagem formal, não formal e informal, 

para além da inclusão de todas as fases da aprendizagem, desde a infância à velhice. 

Através da sua introdução na esfera da UE percebemos que actualmente, o termo ALV, 

parece estar mais em voga que o termo “educação ao longo da vida”. O que denota uma visão 

que coloca a responsabilidade individual do centro do processo educativo.  

É, portanto, um processo que foi sendo cada vez mais valorizado na esfera comunitária e que 

levou à proliferação de documentos de encorajamento para a definição de políticas por parte 

dos Estados-membros que favoreçam a aprendizagem. No seu conteúdo, muitos destes 

documentos não valorizam apenas o enriquecimento da pessoa humana, mas pretendem 

satisfazer as necessidades das sociedades, nomeadamente quanto à empregabilidade e à 

competitividade económica. 
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Notas conclusivas 

Ao longo deste capítulo tentamos identificar a evolução do conceito de ALV ao longo da história e mais 

precisamente as suas transformações recentes e as consequências provocadas.  

Desde os seus documentos fundadores, até hoje este conceito sofre transformações importantes que acentuavam 

diferentes finalidades e sentidos. 

Verificamos que, hoje em dia, existem alguns pontos críticos em relação ao conceito de ALV e àquilo que de 

facto ele representa. De seguida iremos sistematizar esses pontos críticos: 

• A ALV não é uma solução inovadora nem exclusiva dos dias de hoje 

Embora a ALV surja nos dias de hoje como uma máxima política revolucionária como resposta aos 

grandes desafios das sociedades, ela não é exclusiva dos dias de hoje, remontando a séculos atrás. 

• A ALV hoje está muito afastada dos seus ideais fundadores  

Embora há mais de 30 anos atrás, quando surgiram os principais debates e reflexões em torno da 

necessidade de se valorizarem as aprendizagens experienciais fora dos contextos formais de educação, a 

ALV tenha sido encarada como um bem pessoal e um aspecto inerente à vida democrática, hoje em dia 

existem enumeras discussões sobre as tendências de ALV no sentido de um investimento em capital 

humano com finalidades económicas.  

• A AVL hoje assume um sentido mais economicista 

Na sua essência a maioria das críticas apontam para o facto deste conceito ser, hoje em dia, orientado 

para a resolução de problemas de competitividade económica, que pouco tem a ver com os conceitos 

que a antecederam e com os princípios a que respeitavam.  

Neste sentido, alguns autores alertam para uma nova forma de encarar a educação como uma 

mercadoria, um processo de produção para o mercado de trabalho que responde directamente às 

necessidades e às pressões económicas; 

• ALV é hoje menos educação e mais aprendizagem 

As pressões económicas e a necessidade global para que os Estados permaneçam competitivos gerou 

uma necessidade constante de qualificações e aprendizagens por parte dos indivíduos. Portanto: 

 “as perspectivas mais pragmatistas e tecnocráticas da formação e ALV vêm, de facto, 

subordinando a vida a uma longa sucessão de aprendizagens úteis e eficazes, instrumentalizando a 

vida e amputando-a das suas dimensões menos mercadorizáveis, esquecendo ou recusando a 

substantividade da vida ao longo da aprendizagem” (Lima, 2002, p. 21).  

Neste sentido, a educação tornou-se um processo económico, onde quem aprende é encarado como 

consumidor e sendo a educação considerada uma mercadoria sujeita às leis do mercado. 

• ALV passa a ser uma actividade individual 

Toda esta centralização no processo de aprender, desvaloriza o papel do que ensina e quem orienta a 

aprendizagem. A aprendizagem passa a ser um processo de escolha individual, onde os indivíduos 

recorrem a mercado de aprendizagens e “consomem” aquilo que consideram satisfazer as suas 

necessidades; 
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• ALV passa a ser uma responsabilidade individual 

O papel do Estado neste processo passa a ser de simples regulador do mercado de aprendizagens, e não 

de quem providencia as oportunidades de aprendizagem para todos, ou seja, a  constante actualização e 

aquisição de aprendizagens passa a ser da inteira responsabilidade do próprio indivíduo.  

• ALV passa a ser um dever e não um direito 

A ALV deixou de ser encarada como um direito dos indivíduos, para ser encarada como um dever, uma 

obrigatoriedade. Enquanto que o Estado deixou de ter o dever de providenciar ambientes de 

oportunidades de aprendizagem para todos, para ter o dever de exigir cidadãos cada vez mais e 

melhores qualificados.  

Portanto, apesar da aparente “euforia” em torno do conceito de ALV, levantam-se questões que dividem os seus 

defensores. Por um lado, muitos preferem o termo Educação ao longo da vida porque implica uma intenção mais 

explícita de aprender, do que a casual e ocasional mais conotada pelo termo ALV. Por outro lado, temos aqueles 

que acreditam que o idealismo humanista que defendia o Relatório Faure, foi substituído por um objectivo 

instrumental do conceito, no sentido de um desenvolvimento do capital humano, enfraquecendo as dimensões do 

enriquecimento pessoal, participação cívica e desenvolvimento social. 

É claro que todas estas críticas têm como cenário o processo de globalização e com o facto deste condicionar as 

acções dos governos e dos decisores políticos à necessidade de permanecerem competitivos. No entanto, esta 

situação não invalida a necessidade de se encontrarem respostas diferentes por parte dos vários países.  

Nesse sentido, é importante que se analisem criticamente discursos e documentos políticos das agências 

supranacionais e dos níveis nacionais para procurar compreender como é que são interpretadas e implementadas 

as referencias políticas geradas pelo processo de globalização. 

Ao nível da esfera comunitária, embora o Memorando de 2000 sobre a ALV nos pareça surgir como um 

documento de carácter ideológico que propõe uma reflexão em torno da ALV e dos seus princípios, a evolução 

deste paradigma ao longo dos anos, parece ter vindo a evidenciar uma convergência com ideais economicistas e 

de emprego. 

É esse o principal objectivo desta investigação, no sentido de tentar compreender que tipo de interpretação e os 

sentidos atribuídos a este projecto político em  diferentes contextos da UE.  
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CONCLUSÕES PARTE I 

 

Esta parte do nosso estudo tem como principal finalidade o enquadramento metodológico, 

teórico e contextual das problemáticas que aqui tratamos. Nesse sentido tentamos aprofundar 

um conjunto de temas que nos pareceram mais pertinentes para contextualizar o trabalho 

empírico que, de seguida, apresentamos. 

Procuramos compreender algumas das principais condicionantes actuais das políticas 

educativas no contexto da globalização, bem como a redefinição do papel de alguns actores 

influentes no processo de regulação da educação.  

Através do aprofundamento das principais dimensões do processo de globalização que 

desenvolvido no capítulo 2, percebemos que na regulação da educação estão envolvidos 

inúmeros actores a vários níveis, que na arena política lutam e defendem finalidades de 

naturezas diferentes. Neste sentido, parece-nos fazer mais sentido falar de multi-regulação 

(Barroso, 2003) pois estes processos de negociação e luta de interesses resultam em diferentes 

lógicas e interpretações.  

No próprio processo de construção do projecto político europeu, aprofundado no capítulo 3, 

verificamos que, embora as finalidades económicas fossem o mote para a união de países em 

torno de um mesmo projecto, este processo foi sempre marcado por dificuldades de 

harmonização dos interesses dos diferentes países. Ainda assim, a UE desenvolveu um 

conjunto de mecanismos de regulação, nomeadamente no campo da educação e da formação, 

baseados em objectivos comuns que alguns consideram funcionar como verdadeiras 

imposições a que nenhum Estados-membros pode ser alheio (Nóvoa, 2005) no sentido de um 

ideal regulador. 

Neste contexto, um dos principais debates que caracterizam as discussões em torno da 

influência da organizações internacionais, entre as quais a UE, nas políticas educativas estão 

relacionados com as pressões económicas a que os países estão submetidos e a necessidade de 

alguns terem de legitimar as suas opções políticas seguindo as orientações estratégicas de 

centros políticos, como a UE. 

Por outro lado, assistimos, também, à redefinição do papel do Estado no contexto da “nova 

ordem educacional” (Field, 2000) que para uns passa pelo assumir do papel de “estado 

regulador”. 

De facto, como vimos no capítulo 4, a tendência de consolidação de uma política de educação 

e formação na UE tem vindo a ser cada vez mais reforçada, através da edificação de projectos 
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políticos como a ALV, o programa “educação e formação 2010” e o Espaço Europeu de 

Educação (Antunes, 2008), que constituem fortes expressões da fase sólida do projecto 

político europeu para a educação e formação (Nóvoa, 2005). 

Para aprofundar o nosso conhecimento sobre a centralidade da ALV no projecto político da 

UE para a educação e formação, consideramos que analisar este projecto através de textos 

políticos seria pertinente, no sentido em que entendemos a política enquanto texto e enquanto 

discurso (Ozga, 2000; Ball, 2000) e procuramos através da análise de textos políticos 

encontrar os sentidos explícitos e implícitos, que ilustrem diferentes interpretações da Agenda 

Globalmente Estruturada da Educação (Dale, 2000). Nesse sentido, o capítulo 5 fornece-nos 

uma visão abrangente sobre o conceito de política educativa e as forma como pode ser 

analisado.  

Na base destes projectos políticos encontramos o “slogan” da ALV. No capítulo 6 

aprofundamos a evolução e as principais tensões que caracterizam esta ideia que sintetizamos 

no seguinte excerto: 

“A ALV é um objecto multi-facetado, simultaneamente uma condição existencial, uma estratégia, um 

programa político-económico, também eles plurais, para além de um processo interno ao indivíduo, 

conjugado com o próprio desenrolar da vida humana” (Antunes, 2008, p. 136). 

Procurar os diferentes sentidos das agendas nacionalmente reinterpretadas, no que respeita à 

ALV, é o trabalho que nos propomos apresentar de seguida e que parte da matriz discursiva 

da UE para as particularidades e reinterpretações de cinco Estados-membros.   
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PARTE II 

O ESTUDO EMPÍRICO SOBRE A APRENDIZAGEM AO LONGO DA VIDA NA UE 

E EM CINCO ESTADOS-MEMBROS  
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INTRODUÇÃO PARTE II 

Como temos vindo a referir, este trabalho pretende analisar comparativamente as estratégias 

políticas desenvolvidas por cinco estados-membros da UE, para a implementação da ALV. 

Seguidamente justificamos e fundamentamos a escolha dos países analisados e os documentos 

que sustentam a análise das políticas de ALV. 

Segue-se a análise dos principais documentos de referência para as políticas de educação e 

formação na UE, no sentido de compreender os sentidos explícitos e implícitos atribuídos à 

ALV. 

Depois da orientação estratégica global, passamos para a análise dos cinco Estados-membros. 

Cada capítulo terá uma mesma estrutura para cada país. Começamos por aprofundar uma 

breve visão histórica sobre a evolução do país em questão, para depois aprofundarmos alguns 

aspectos que caracterizam o contexto social, político, económico e cultural.  

Depois deste capítulo de caracterização geral do contexto nacional, passamos a outro capítulo 

relacionado com o panorama educativo. Este capítulo é constituído por uma visão histórica da 

educação de cada país, uma análise da situação educativa de cada país através da análise de 

indicadores internacionais e, finalmente, a caracterização do sistema educativo actual de cada 

Estado-membro através da descrição da sua estrutura, organização e administração.  

Depois destes capítulos mais descritivos sobre o contexto geral e educativo, passamos à 

leitura dos dados recolhidos dos documentos políticos que seleccionámos para análise.  

O final deste trabalho empírico culmina com a análise comparativa das estratégias de ALV 

presentes nos documentos políticos analisados. 

A finalidade é podermos comparar as várias dimensões que estruturaram esta análise, por 

forma a encontrarmos convergências e divergências entre os sentidos das estratégias dos 

Estados-membros seleccionados. 
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CAPÍTULO  7. 

ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA PARA AS POLÍTICAS DE 

EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO NA UNIÃO EUROPEIA 

 

Notas introdutórias 

Para podermos compreender quais as orientações da União Europeia (UE) para as políticas educativas dos 

Estados-membros, sentimos necessidade de identificar os principais documentos referência para estas áreas. 

A partir do estudo exploratório desenvolvido no âmbito do Projecto de Investigação “Educação e 

Desenvolvimento Humano no contexto da União Europeia Análise comparativa das Políticas Educativas 

Europeias à luz do paradigma da Aprendizagem ao Longo da Vida” (Neves, 2008), conseguimos perceber um 

pouco melhor o tipo de documentos publicados pela UE e o processo de execução dos mesmos. Com este 

trabalho identificámos, também, alguns sítios da Internet que contêm sínteses importantes dos trabalhos 

desenvolvidos pela União Europeia na área da Educação e Formação. 

 

1. Corpus de documentos analisados 

De seguida, apresentamos a leitura que a análise de conteúdo dos documentos nos suscitou, de 

modo a podermos cumprir o objectivo geral que orientou toda esta análise e que consistia na 

compreensão das concepções de ALV, implícitas e explícitas, nos documentos da UE em 

análise. 

A análise descritiva de cada documento pode ser consultada nos anexos em CD. A lista de 

documentos analisados está presente nos anexos. Nesta parte optámos por apresentar apenas 

as conclusões que resultam da leitura transversal por categoria de análise.  

As conclusões que de seguida apresentamos foram complementadas com um segundo nível de 

análise de conteúdo que sentimos necessidade de realizar, a análise quantitativa e lexical.  

“O procedimento seguido consistiu em averiguar o número de vezes que um dado vocábulo está presente 

no conjunto dos documentos analisados. A hipótese implícita é a de que quanto maior for o interesse do 

emissor por um dado objecto maior será a frequência de ocorrência, no discurso, dos indicadores relativos 

a esse objecto” (Vala, 2001, p. 118). 

Para fundamentar algumas das nossas conclusões apoiámo-nos na quantificação de alguns 

termos que irá sendo justificada ao longo dos parágrafos seguintes.  

Gostaríamos de começar por referir que os 22 documentos analisados são bastante diferentes 

uns dos outros, quer ao nível da forma quer ao nível do conteúdo, o que nos causou algumas 

dificuldades na sua análise. 
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Destes vinte e dois documentos a maioria são relatórios e documentos de trabalho (cinco 

relatórios e cinco documentos de trabalho), temos  também três comunicações e duas decisões, 

um Memorando, uma conclusão, uma resolução, um projecto de resolução, um projecto de 

conclusão, uma proposta de recomendação e uma recomendação. 

Portanto, apenas temos dois documentos efectivamente vinculativos e obrigatórios para a 

acção dos Estados-membros em matéria de educação e de formação, que são as decisões. As 

decisões no contexto da UE são actos normativos de carácter vinculativo, sendo as medidas 

necessárias para dar execução à decisão a nível da UE adoptadas pelo Conselho, deliberando 

por maioria qualificada. As decisões são obrigatórias e os Estados-membros não as podem 

questionar. Uma vez publicada, ela tem de ser cumprida. Em termos de conteúdo, as duas 

decisões que seleccionámos dizem respeito a programas de acção comunitários. Uma para 

promover organismos activos e apoio a actividades pontuais no domínio da educação e da 

formação e a outra decisão diz respeito ao estabelecimento do programa de ALV. 

Todos os outros vinte documentos não são documentos com vínculo jurídico, o que se pode 

justificar no quadro do método de coordenação política definido para algumas áreas da acção 

comunitária, entre elas a educação e a formação – o Método Aberto de Coordenação (MAC) – 

que não pretende obrigar os Estados-membros ao cumprimento obrigatório de medidas, mas 

que define objectivos para o enquadramento comum das acções. Nesta perspectiva, justifica-

se o reduzido número de actos jurídicos e normativos do corpus que seleccionámos. 

Esta evidência vai no sentido daquilo que autores como Nóvoa (2005) e Antunes (2004, 2005, 

2006 e 2008) salientam, que é o facto de a política da UE para a educação e a formação, 

enquadrada pelo MAC, não ser um política imposta e obrigatória, mas sim baseada em 

orientações gerais e definição de objectivos comuns que definem o que deve ser e não o como 

deve ser. No entanto, esta forma e este método, definem o seu conteúdo, no sentido em que 

esta aparente não obrigatoriedade de orientações, será sujeita a um controle a posteriori, 

através da monitorização e da avaliação de indicadores de progresso. 

Um outro aspecto que gostaríamos destacar diz respeito ao facto de a maioria dos documentos 

que analisámos serem documentos de trabalho relatórios e comunicações da Comissão 

Europeia, o que indicia algo que tem muita expressão no seio da UE. A Comissão Europeia é 

uma instituição com grande peso na UE, nomeadamente no que diz respeito à educação e à 

formação. Os relatórios fazem essencialmente um balanço dos progressos dos Estados-

membros em relação aos objectivos comuns definidos. Os documentos de trabalho são na sua 

maioria documentos de preparação ou de acompanhamento destes relatórios. 
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As comunicações, que têm como objectivo principal expressar o ponto de vista da Comissão 

Europeia sobre determinado aspecto, centram-se mais em orientações gerais e finalidades que 

devem reger os sistemas de educação e de formação na Europa, quer ao nível da ALV, quer 

ao nível do investimento quer ao nível da eficiência e da equidade. 

Chamamos a atenção para o documento mais antigo que analisámos ser um Memorando, que 

tem como principal objectivo lançar um debate à escala europeia sobre uma estratégia global 

de ALV aos níveis individual e institucional, em todas as esferas da vida pública e privada. 

Este, em particular, centra-se no tema da ALV.  

As conclusões e o projecto de conclusões dizem respeito ao reconhecimento das 

aprendizagens não-formais e informais e à eficiência e equidade dos sistemas de educação e 

de formação. As conclusões pretendem demonstrar os consensos a que o Conselho chega em 

relação a determinadas matérias. 

Temos, ainda, uma resolução e um projecto de resolução. As resoluções pretendem exprimir 

de forma solene a posição dos chefes de Estado ou de governo sobre um ponto preciso. Não 

têm, no entanto, valor jurídico. Para serem postas em prática, têm de seguir o procedimento 

normal dos textos jurídicos comunitários: propostas formuladas pela Comissão Europeia, 

votação do Parlamento Europeu e do Conselho da UE e, consoante os casos, execução a nível 

nacional. É interessante notar que esta expressão sobre a posição dos chefes de Estado dizem 

respeito à ALV e à orientação ao longo da vida.  

Finalmente temos uma recomendação e um projecto de recomendação, que embora sendo um 

acto normativo não vinculativo tem como objectivo persuadir o destinatário a assumir certo 

tipo de comportamento. 

Neste sentido, as recomendações que analisámos dizem respeito ao quadro europeu de 

qualificações para a ALV e em relação às competências essenciais para a ALV.  

Em termos gerais, temos dez documentos directamente relacionados com a ALV, e seis 

documentos mais centrados nos objectivos e nas orientações das reformas dos sistemas de 

educação e de formação na Europa. Os restantes documentos incidem mais sobre questões 

ligadas ao investimento, à eficiência e equidade, ao reconhecimento de aprendizagens fora do 

sistema formal, e ao apoio a actividades pontuais na educação e na formação. 

Depois de recolhermos todos os dados e de os termos organizado de acordo com as categorias 

identificadas a partir do enquadramento e dos objectivos e do trabalho, procedemos, de 

seguida, às inferências que a análise de conteúdo nos permite, no sentido de tentarmos 

compreender algumas das concepções implícitas nos textos dos documentos. 
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2. Os aspectos ideológicos e conceptuais 

Apresentamos, agora, os resultados atingidos a partir da análise da informação recolhida, de 

acordo com as categorias identificadas. Começamos por referir que tivemos alguma 

dificuldade em analisar todos os documentos de acordo com as mesmas categorias, visto que 

alguns deles assumem uma forma que visa mais definir normas e objectivos e que, portanto, 

tem uma natureza mais operacional. Outros documentos são de carácter mais ideológico e de 

reflexão. Assim, para cada categoria a informação que recolhemos em cada documento é 

muito diferente quer ao nível da linguagem, quer ao nível do conteúdo. 

Vejamos então algumas das considerações ao nível das finalidades expressas nestes 

documentos.  

Verificamos que, embora uns documentos sejam mais “ricos” em finalidades do que outros, 

na sua grande maioria os documentos expressam finalidades que se centram em três grandes 

orientações: finalidades relativas ao desenvolvimento do indivíduo, ao desenvolvimento da 

sociedade e ao desenvolvimento da economia. Dentro destas três grandes finalidades, 

encontramos documentos que pendem mais para uma em detrimento das outras e documentos 

que equilibram as três finalidades quanto à sua importância.  

Antes de continuarmos a avançar com algumas hipóteses interpretativas quanto às finalidades, 

gostaríamos de realçar que praticamente todos os documentos referem como finalidade 

“maior”, por assim dizer, o objectivo estratégico definido na Cimeira de Lisboa de tornar a 

UE a economia baseada no conhecimento mais competitiva do mundo, com mais emprego e 

maior coesão social. 

Continuando o raciocínio que atrás iniciámos referente aos três grandes domínios segundo os 

quais estas finalidades são organizadas, de facto, reafirmamos que quase todos os documentos 

definem finalidades centradas no indivíduo (desenvolvimento das potencialidades de cada um 

no sentido de construir o seu próprio percurso de vida),  na sociedade (através da inclusão e 

da cidadania que contribuía para uma Europa democrática) e na economia (no sentido de 

equilibrar as necessidades da economia o conhecimento com as forças de trabalho).  

Temos alguns documentos que embora refiram a importância e cada uma destas áreas, 

acabam por pender mais para a questão individual, mas no sentido dos indivíduos adquirirem 

conhecimentos e competências, e favorecerem a sua empregabilidade e, nesse sentido, 

sentimos que, implicitamente, acabam por pender também para a dimensão do 

desenvolvimento económico e da competitividade (exemplo dos documentos 7, 12, 14, 16, 19, 

21 e 22). 
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A sensação com que ficamos é que estes documentos referem-se muito à questão das 

necessidades individuais e à necessidade dos sistemas de educação e de formação se 

adaptarem a essas necessidades, mas depois acabamos por perceber que essas necessidades se 

relacionam com a empregabilidade, o que implicitamente pende não só para o 

desenvolvimento individual, como também para o desenvolvimento económico. 

Muitos documentos demonstram que uma das principais finalidades atribuídas à educação e à 

formação na UE deve ser a cooperação entre os vários países, no sentido de uma abordagem 

integrada das políticas nesta área (exemplo dos documentos 9, 11 e 15). 

Portanto, ao nível das finalidades atribuídas à educação e à formação gostaríamos de destacar 

alguns aspectos que nos parecem importantes.  

Embora verifiquemos que na linha de pensamento que tem vindo a ser desenvolvida ao longo 

destes documentos, a educação para a realização pessoal com igualdade de oportunidades para 

todos deva ser privilegiada, não se perde de vista que na formação cidadã está implícita a 

formação para o desempenho de uma actividade económica.  

O cidadão completo é também um trabalhador, um produtor. Esta finalidade está bastante 

demarcada ao longo destes documentos. Os sistemas educativos actuais têm de ter finalidades 

que respondam à formação global dos cidadãos, tanto no campo social como no profissional. 

Nesse sentido, parece-nos que estes documentos defendem que a educação e a formação 

devem responder às potencialidades e aos interesses de cada um, procurando dar respostas 

globais e não sectárias. Os sistemas educativos devem ter como principal finalidade, tanto na 

vertente da educação escolar como da educação social, a formação de cidadãos que 

questionem, que actuem e que transformem a realidade social mas que também se adaptem às 

necessidades do mundo do trabalho e que, portanto, estejam constantemente a renovar e a 

adquirir competências para se adaptarem à economia do conhecimento, o que aparentemente 

representa um paradoxo. 

Portanto, ao nível das finalidades concluímos que estes documentos têm uma abordagem que 

nos parece um pouco “oficial” e que foca quase sempre temas bastante importantes que 

equilibram as várias dimensões a que a educação e a  formação devem dar resposta. 

Passamos agora para a questão dos pressupostos e dos consensos expressos nos documentos. 

As principais ideias expressas nestes pressupostos centram-se no reconhecimento de algumas 

prioridades na área da educação e da formação. Nomeadamente em relação aos impactos da 

globalização e a necessidade da Europa estar preparada para enfrentar esses desafios e essas 

oportunidades. Está também muito presente  a convicção de que as pessoas são os actores 
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chave da sociedade e da economia do conhecimento. Outro pressuposto recorrente é a questão 

da ALV e a necessidade desta de tornar o princípio orientador das políticas de educação e de 

formação na UE. Para tal reconhece-se a importância do reconhecimento das aprendizagens 

não formais e informais. Finalmente, destacamos, também, a ideia de que é fundamental 

coligir as necessidades de aprendizagem das pessoas, com as necessidades da sociedade em 

geral e do mercado de trabalho em particular. São estas as principais ideias mais presentes nos 

documentos. 

É claro, que há outros documentos que destacam mais outros assuntos como o documento 4 

que refere a importância dos professores e dos formadores; temos também o documento 7 que 

se centra mais nas questões ligadas ao investimento e ao financiamento e, portanto, destaca o 

facto da UE só se poder tornar a economia baseada no conhecimento mais competitiva do 

mundo se a educação e a formação funcionarem como factores de crescimento económico, 

empregabilidade, inclusão social e cidadania.  Outros documentos centram-se mais em ideias 

que reforçam a importância da orientação durante o processo de aprendizagem (doc 12 e doc 

14) ou do reconhecimento e validação de aprendizagens adquiridas fora do sistema formal de 

ensino (doc 13). Encontramos, ainda, outros documentos que partem de uma série de 

premissas que defendem que é fundamental a reorganização do investimento no sector da 

educação e da formação, para que se minimizem os custos e rentabilizem os efeitos a longo-

prazo (doc 17 e doc 21). 

No geral, parece-nos que os pressupostos presentes nestes documentos são muito vastos e 

abarcam uma imensidade de assuntos e de ideias de difícil precisão. Gostaríamos, apenas, de 

realçar uma destas ideias que surge com grande incidência que é o objectivo estratégico 

definido na Estratégia de Lisboa, presente em praticamente todos os documentos, e a 

centralidade dada à educação e à formação para se atingir esse objectivo. 

Para encerrar o capítulo dos aspectos ideológicos e conceptuais, passamos agora a analisar a 

questão das preocupações e dos problemas identificados ao longo dos documentos.  

Mas, antes de continuarmos, gostaríamos de referir que quer as preocupações expressas, quer 

os pressupostos e, até mesmo, os objectivos que de seguida iremos analisar, estão bastante 

relacionados uns com os outros, quase numa sequência lógica presente em todos os textos. 

Isto porque se parte de um conjunto de pressupostos, para exprimir uma série de preocupações 

que depois se desdobram em objectivos. Portanto, não será de estranhar que estejamos a 

repetir algumas ideias já referidas anteriormente.  

Um das principais questões que queremos apontar é o facto das preocupações não terem 

variado muito ao longo do período de tempo que considerámos na nossa análise. Mesmo 
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quando analisamos os relatórios que dizem respeito aos progressos realizados pelos países 

(documentos 2, 10 e 17) reconhecemos ainda muitos dos problemas e das necessidades 

referidas no Memorando da ALV do ano de 2000. Estas necessidades e problemas presentes 

em praticamente todos os documentos respeitam essencialmente aos novos desafios da 

sociedade e da economia do conhecimento e à necessidade de preparar as pessoas e de as 

adaptar a essas desafios dando-lhes novas competências. Encontramos, também, em quase 

todos os documentos, preocupações ao nível do fraco investimento público e privado na 

educação e na formação e o facto dos sistemas de educação e de formação estarem 

desajustados quer em relação às necessidades das pessoas, quer da sociedade em geral. 

À medida que vamos evoluindo no tempo, encontramos documentos que alertam para a 

questão da ALV ainda não ser uma realidade para todos e, consequentemente permanecer um 

défice de qualificações  e competências em muitos países, o que reforça sociedades desiguais 

e com fortes níveis de exclusão.  

Quando nos centramos mais nos documentos que constituem relatórios de avaliação de 

progressos em relação aos objectivos definidos para os sistemas de educação e de formação 

(documentos 2, 4 8, 10, 16 e 17) verificamos que as principais preocupações prendem-se com 

o facto dos progressos realizados estarem ainda muito aquém dos objectivos definidos, 

nomeadamente no que concerne à implementação de estratégias de ALV, ao acesso às TIC, à 

aquisição de competências básicas, ao reduzido número de pessoas que frequentam os cursos 

técnicos e científicos, às ligações entre os sistemas de educação e formação  à inovação e ao 

mundo do trabalho e à optimização dos recursos.  

Existem ainda alguns documentos que referem preocupações relacionadas com as 

disparidades entre os níveis de qualificações e produtividade da Europa com os EUA e o 

Japão (doc. 7). Outros ainda revelam bastantes preocupações quanto aos elevados custos 

sociais no futuro caso se mantenham os níveis de desigualdade (doc. 18 e 21). Estes 

documentos estão mais centrados nas questões do investimento e da reestruturação de 

recursos financeiros na área da educação e da formação.  

Portanto, de uma maneira geral podemos concluir que, ao centrarmo-nos nas preocupações, 

denotamos alguma centralidade nos resultados da educação e da formação, e nas questões 

mais práticas e operacionais, ou seja, questões mais ligadas à decisão política e às acções dos 

governos e aos resultados esperados destas acções e medidas. 

Verificamos, como referimos anteriormente, que existe uma clara relação entre estas 

preocupações e os objectivos definidos. 
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Mas antes de entrarmos nos aspectos mais operacionais, julgamos importante tecer algumas 

considerações a respeito dos aspectos ideológicos anteriormente analisados. 

Actualmente, existem vários debates em torno do conceito de ALV que mantêm acesas duas 

tensões: por um lado a continuação do dualismo entre os que defendem um discurso mais 

humanista e holístico, e os que defendem uma abordagem mais economicista e mais 

relacionada com o mundo de trabalho (Canário, 2003; Lima, 2002); por outro, o discurso é 

feito em termos de diferenciação entre os termos “aprendizagem” e “educação”.  

Relacionado com este último ponto, gostaríamos de destacar a argumentação desenvolvida 

por Biesta (2005) sobre a centralidade da linguagem da aprendizagem em detrimento da 

linguagem da educação. O autor aponta sérias críticas ao facto da linguagem da educação ter 

sido substituída pela linguagem da aprendizagem, isto porque nesta passagem algo de muito 

importante se perdeu e que tem de ser reclamado. É neste sentido que este autor se propõe 

reinventar a linguagem da educação. 

Em termos de linguagem, a análise quantitativa permitiu-nos verificar que o termo 

“aprendizagem” é utilizado com mais frequência do que o termo educação51. Portanto, isto 

leva-nos a concluir que, de facto, a linguagem presente nestes documentos incide mais na 

aprendizagem que, tal como refere Biesta (2005), pode levar-nos a pensar a educação como 

uma forma de satisfazer as necessidades de quem aprende, relevando para segundo plano o 

papel do professor ou da pessoa que orienta a aprendizagem que deve, de acordo com Biesta, 

ajudar o aprendente a descobrir-se a si mesmo e, consequentemente, as suas necessidades. 

O termo “aprendizagem” foca-se mais no indivíduo e na sua responsabilidade quanto à 

evolução do seu percurso educativo; enquanto que o termo “educação” se centra mais nas 

condições providas pelos governos que devem desenvolver políticas para que os indivíduos 

tenham oportunidade de aceder às oportunidades educativas em vários espaços e ao longo de 

toda a vida. Na nossa análise é, claramente, mais visível a presença de uma conotação na 

aprendizagem em detrimento da “educação”. 

No entanto, as finalidades identificadas para o desenvolvimento individual parecem-nos 

apontar muito no sentido daquilo que Biesta (2005) refere como o facto de quem aprende ser 

encarado como um consumidor com necessidades que precisam ser satisfeitas pelas 

instituições educativas.  

Outra das questões que nos parece importante destacar, e que vem na sequência da anterior, é 

                                            
51 Embora nos quadros síntese da análise lexical o termo educação surja em maior número de vezes, é preciso notar que subtraímos o número 
das frequências do termo “educação e formação” que juntos denominam por exemplo o programa educação e formação 2010. É ainda de 
notar que o termo educação muitas das vezes está associado a Ministérios da educação, o que retira a conotação que Biesta (2005) pretende 
focar. 
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o facto de o novo contexto global que desafia a UE e, mais precisamente, as pressões 

económicas, subordinarem a ALV apenas a uma sucessão de aprendizagens, num contínuo 

processo de reconversão e renovação das mesmas.  

A nossa análise permitiu-nos evidenciar uma tendência do discurso mais centrado na 

formação profissional e na certificação e reconhecimento de competências, do que na 

construção de um percurso de vida, tendo como fim a felicidade de cada um. Mesmo quando 

muitos documento referem a necessidade de uma cooperação e de uma integração de políticas, 

normalmente a preocupação é o reconhecimento e a validação de competências. O que 

também denota o peso que a educação formal tem mesmo no reconhecimento de 

aprendizagens não-formais e informais.  

Ao nível destes aspectos ideológicos e conceptuais, parece-nos que a questão da coesão social 

é muito tratada no sentido de uma perspectiva de capital social, em detrimento da perspectiva 

económica, pelo menos na dimensão ideológica e conceptual que explorámos neste primeiro 

grupo categorial. Quando desenvolvemos a análise lexical, percebemos que o termo “coesão 

social” tem um número de referências reduzido. No entanto, em termos de finalidades, 

verificamos que é uma preocupação presente em todos os documentos, no sentido de uma 

igualdade de oportunidades e de justiça social. Vejamos se ao nível operacional esta tendência 

se mantém. 

 

3. Os aspectos operacionais e de execução concreta 

Passamos agora a apresentar algumas das conclusões que a análise de conteúdo dos 

documentos nos permitiu desenvolver ao nível dos aspectos operacionais. 

Começamos por nos referir aos objectivos que os documentos definem para a educação e para 

a formação. 

Existem alguns documentos mais vocacionados para a definição de objectivos (doc 2 e 4), do 

que outros, no entanto, todos os documentos apontam objectivos comuns para os sistemas de 

educação e de formação na Europa. 

Podemos afirmar que encontramos dois tipos de objectivos. Aqueles definidos para a 

promoção da ALV e aqueles que são mais dirigidos aos sistemas de educação e formação no 

geral. Acrescentamos aqui uma nota, para referir que os documentos que se referem mais 

especificamente à ALV são cerca de metade, enquanto que a outra metade diz respeito à 

educação e à formação no geral. 
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Em relação à ALV, os objectivos prendem-se muito a questões de promoção da ALV, 

enquanto algo que ainda não existe, mas que se visa atingir. Enquanto que, os objectivos 

destinados à educação e à formação, já focam questões mais específicas e de concretização 

prática no sentido não de uma consolidação, mas sim de um melhoramento. Esta questão 

justifica-se quando examinamos o trabalho desenvolvido na UE para a educação e para a 

formação. O programa de trabalho Educação e formação 2010, define um quadro de 

referência para os sistemas de educação e formação da Europa, que se fundamenta, quase 

exclusivamente, em objectivos a atingir. O Programa de ALV é um programa de natureza um 

pouco diferente, com objectivos mais específicos de acordo com cada subprograma.  

No que diz respeito à educação e à formação, os documentos de orientação programática 

definem os três grandes princípios estratégicos: o desafio da qualidade e da eficácia, o acesso 

a todos e a abertura ao mundo e à sociedade. 

Um pouco na linha daquilo que Nóvoa (2005) refere, parasse muito claro, ao longo dos 

documentos, que esta estratégia pressupõe um método e uma estrutura bem ilustrados pelos 

verbos: identificar, difundir, medir e comparar. Identificar objectivos comuns, difundir boas 

práticas, medir os resultados obtidos e comparar os progressos atingidos. 

De facto, concordamos com Nóvoa (2005) quando este afirma que, dificilmente um Estado 

consegue estar à margem dos objectivos definidos para  educação e para a formação. Ao 

longo de todos os documentos, percebemos que são, claramente, definidos objectivos comuns 

e que o discurso apela repetidamente a uma coordenação de políticas em prol destes 

objectivos.  

O que nos faz interrogar sobre o facto da UE assentar a sua estratégia de coordenação de 

políticas num método definido (o método aberto de coordenação) que está a trabalhar no 

sentido de uma “evidence based policy”, entendida como uma política informada e baseada 

em factos e em evidências, a partir dos quais se definem programas e práticas capazes de 

melhorar os resultados. Arriscamos concluir que, tem vindo a emergir uma agenda 

globalmente estruturada (Dale, 2001) no contexto europeu, que define claramente a maneira 

de colocar os problemas educativos e a forma de os resolver através da indicação das políticas 

a desenvolver e a implementar e da identificação das áreas prioritárias. 

Em relação aos objectivos definidos para a ALV, esta questão ainda é mais evidente, pois de 

facto a UE é bastante clara em relação aos principais problemas relacionados com a ALV e ao 

sentido que as políticas nacionais devem seguir.  
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Relativamente a esta questão gostaríamos, também, de referir outro aspecto. Ao analisarmos 

estes objectivos, percebemos que a tendência da UE é acentuar a responsabilização dos 

governos pelo acesso e pela promoção da ALV, no sentido de responder às necessidades de 

quem quer aprender. A forte ênfase naquilo que os governos devem fazer, leva-nos a colocar a 

hipótese de que o Estado, para além de ser quem providencia oportunidades de ALV, assume, 

também, o papel de quem regula este mercado de aprendizagens (Biesta, 2006). Ou seja, aos 

poderes públicos parece caber o papel de prestador de serviços educativos e formativos 

dirigidos a consumidores que querem adquirir competências e, nesse sentido, cabe ao Estado a 

regulação desse mercado de aprendizagens, por forma a garantir o acesso de todos.   

Tal como refere Lima (2002) o esbatimento do papel do Estado na educação em favor da 

prestação de serviços educativos e formativos mais ou menos organizados segundo as regras 

do mercado levou não só a uma deslocalização da educação para a formação, como desta para 

a aprendizagem.  

“Assim dirigidos não apenas a utentes mas a clientes e consumidores , de acordo com as suas 

necessidades individuais e as suas estratégias competitivas, com vista à construção de biografias 

formativas hiperracionais e à aquisição de competências para competir” (Lima, 2002, p. 21).  

Isto levanta ainda uma outra questão que nos parece importante referir neste contexto. Ao 

analisarmos estes documentos, nomeadamente os que se referem à ALV, ficamos com a ideia 

de que a educação deixou de ser considerada como um bem colectivo, para passar a ser 

encarada como um bem pessoal. Ou seja, a ALV passou a ser um dever para os indivíduos 

enquanto que o Estado tem o direito de exigir aos seus cidadãos que aprendam e se 

qualifiquem cada vez mais (Biesta, 2006). 

Se nos debruçarmos mais nos documentos sobre a ALV e, mais precisamente, sobre o 

Programa de ALV, percebemos que esta é subordinada a perspectivas mais pragmatistas e 

tecnocráticas que subordinam a ALV a um acumular de aprendizagens, através dos múltiplos 

subprogramas que enquadram este programa geral. Os objectivos definidos estão muito 

centrados em resultados como a qualidade, a validação de aprendizagens, a promoção de 

competências-chave, o acesso de todos às modalidades de aprendizagem.  

Em relação às modalidades educacionais existem, claramente uma multiplicidade de 

linguagens presentes nos documentos que se referem quer a níveis de ensino e formas de 

ensino, quer a modalidades de aprendizagem. 

Para fundamentarmos melhor as nossas conclusões recorremos a uma análise quantitativa 

lexical, para perceber o número de referências quer aos níveis de ensino, quer às modalidades 

de educação e de formação, quer às modalidades de aprendizagem. Pareceu-nos mais 
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pertinente esta análise quantitativa, para atingirmos o objectivo de identificarmos os modos 

segundo os quais acontecem as actividades educativas e/ou de formação considerados nos 

textos.  

De uma maneira geral, existem documentos que se centram mais nos níveis de ensino (e aqui 

a tipologia é sempre a mesma: nível superior, nível secundário, nível primário e pré-escolar), 

outros que se centram mais nas modalidades de aprendizagem fora do contexto formal 

(aprendizagem não formal e informal), sendo que os primeiros estão em maior número. 

Pela análise quantitativa percebemos que em termos de ocorrências dos vários termos, a 

aprendizagem não formal e a informal, são significativamente menos referidas que a educação 

formal (englobando todos os níveis de ensino formais e as referências ao termo “educação 

formal”). As modalidades de formação como a formação profissional, a formação inicial e a 

contínua têm, também, uma forte incidência.  

Analisando mais detalhadamente percebemos que a formação profissional é muito valorizada, 

bem como o ensino superior e a educação não formal. Isto pode levantar algumas questões em 

relação à conotação da ALV em termos de valorização das aprendizagens. Se, de facto, 

verificamos que a frequência destes termos é bastante superior aos restantes, parece-nos que a 

questão da valorização das aprendizagens está mais orientada para objectivos de 

empregabilidade (embora este termo tenha pouca expressividade em termos de frequências). 

Um outro aspecto importante que queremos destacar é o facto do termo “informal” e “não 

formal” estar mais presente em documentos que digam respeito especificamente à ALV. Nos 

documentos que dizem respeito à educação e à formação, estas referências são bastante mais 

reduzidas, principalmente no que diz respeito ao termo “informal”. Neste tipo de documentos 

a primazia é dada aos níveis de ensino superior e secundário, bem como à formação 

profissional.  

Finalmente, gostaríamos de referir que os níveis de ensino dedicados às crianças são muito 

pouco referenciados, comparativamente com os outros níveis de ensino. Isto leva-nos a 

questionar o facto da ALV ser encarada como uma aprendizagem em todas as fases da vida e 

em todos os contextos. 

 

 4. Os actores 

Em relação à categoria dos actores, uma das primeiras conclusões que apontamos, é o facto 

dos documentos envolverem e serem direccionados a uma multiplicidade de actores quer 

individuais, quer colectivos, no sentido de responsabilizar todos pela participação e oferta nos 
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processos de ALV.  

Naquilo que considerámos ser a categoria dos actores individuais, a nossa análise assenta em 

duas subcategorias. Por um lado os actores individuais que são alvo dos processos de 

educação e formação, por outro os actores profissionais que orientam esses processos. 

No que respeita aos primeiros, a ideia de que todos devem estar envolvidos no processos de 

ALV está muito presente em todos os documentos, em particular nos documentos de carácter 

mais ideológico (...). Estas evidências são ilustradas pela forte presença da referências a 

pessoas e cidadãos. No entanto, embora este entendimento esteja presente na maioria dos 

documentos, uma análise mais profunda revela que nos aspectos mais operacionais os 

documentos referem muito termos associados a actores que estão em processos de 

aprendizagem tradicionais, como os alunos ou os estudantes. Para além disso, quando 

analisamos as referências às classes etárias, verificamos que existe uma preponderância de 

termos associados a jovens e adultos, o que está de acordo com as conclusões anteriormente 

expressas relativamente às modalidades de aprendizagem evocadas nos documentos. Estas 

evidências estão de acordo com algumas propostas de autores como Antunes (2008) e Borg & 

Mayo (2005) que alertam para este facto da políticas de ALV incidirem mais nas idades mais 

próximas de entrarem no mercado de trabalho. 

Gostaríamos também de introduzir algo que vai ao encontro daquilo que analisámos e que é o 

objecto da aprendizagem no contexto da economia do conhecimento que passa a ser entendido 

mais como uma tarefa e uma responsabilidade individual, ou seja, um dever, do que um 

direito colectivo (Biesta, 2006). 

No que respeita aos profissionais dos processos de educação e formação, aparentemente esta 

tendência para a individualização e responsabilização nos processos de aprendizagem coloca 

para “segundo plano” o papel dos professores. De facto, a nossa análise revela que a categoria 

dos actores profissionais é a menos marcante em todos os documentos, existindo poucas 

referências a estes profissionais. No entanto, existe já alguma diversidade de papeis evocados 

nesta categoria, como os consultores e os orientadores do processo de ALV. No entanto, ainda 

é o professor a referência mais expressiva e mais presente nos documentos. Mais uma vez 

realçamos as divergências que existem entre os diferentes documentos que também aqui se 

evidenciam. Por um lado temos documentos que implicam uma maior variedade de actores 

profissionais, mas na generalidade é o professor que assume o principal papel. No entanto, 

eles próprios são envolvidos em processos de requalificação de aprendizagens por forma a se 

adaptarem aos desafios actuais. 

No que respeita aos actores colectivos destacamos o facto de também aqui encontrarmos 
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algumas contradições entre os documentos. Na sua maioria os documentos de carácter mais 

ideológico referem que todos devem estar envolvidos nos processos de educação e formação 

ao longo da vida, responsabilizando-os ela oferta de mais e melhores oportunidades de 

aprendizagem. Quando analisamos as prioridades de acção, verificamos que os contextos de 

aprendizagem formal são os mais valorizados.  

Encontrámos uma variedade de actores colectivos que podemos agrupar da seguinte forma: 

organizações internacionais, países e regiões, actores nacionais e locais, escolas, mercado de 

trabalho, organizações laborais, sociais e profissionais. 

Neste sentido, consideramos que está presente nos documentos o esforço de construção de 

uma sociedade em rede (Castells, 2002), no sentido em que se promovem parcerias e novos 

contratos sociais entre o Estado e a sociedade, no que respeita à educação e a formação. A 

ALV assume assim um papel fundamental na confluência de projectos de transformação das 

sociedades (Antunes, 2008) onde o Estado transfere para a sociedade grande parte da 

responsabilidade nesse processo. 

Ainda dentro destes actores colectivos, procurámos identificar aqueles que se relacionam com 

os contextos de educação e aprendizagem e a nossa análise revelou que as escolas, as 

universidades, centros de formação, o local de trabalho, etc., são contextos privilegiados nos 

documentos com abordagens mais pragmáticas.  

Estas evidências reforçam algo que temos vindo a realçar e que é o facto de se privilegiarem 

os contextos de aprendizagem formal, bem como os contextos que mais se aproximam do 

mercado de trabalho.  
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Notas conclusivas 

Acreditamos que analisámos documentos estrategicamente importantes, e os métodos empregues na sua análise 

forneceram-nos dados suficientes e pertinentes para apresentarmos as conclusões de seguida expostas.  

Como já referimos anteriormente, o conjunto de documentos que analisámos, fundamentado pelos critérios de 

selecção anteriormente expostos, parecem-nos constituir corpus que nos revela claramente os princípios e as 

finalidades subjacentes à definição da política de educação e de formação na UE. No entanto, não queremos 

deixar de referir que este conjunto de documentos é muito diferente e disperso, que nos faz perder um pouco o 

horizonte das informações que pretendemos recolher e complexificou demasiado aquilo que, aparentemente se 

pretende que seja um processo claro e acessível a todos os cidadãos. 

Portanto, estamos cientes que muitas das conclusões a que chegamos, poderão ser equacionadas de outra forma, 

com base noutro tipo de documentos da UE, visto estes existirem em número elevado.  

Em jeito de conclusão gostaríamos apenas de reforçar algumas das ideias que emergiram dos pontos anteriores. 

Da nossa análise parece-nos que os documentos analisados numa perspectiva cronológica, foram enaltecendo a 

função económica (entendida enquanto necessidade de aquisição de novas competências e conhecimentos em 

relação ao mundo do trabalho, com objectivos de bem-estar financeiro e empregabilidade).  

Embora o discurso também pareça reforçar a necessidade do desenvolvimento pessoal, não nos parece claro que 

este desenvolvimento seja no sentido do desenvolvimento da própria pessoa e das suas potencialidades, a partir 

de experiências e encontros que ocorrem ao longo da vida.  

A função democrática enquanto meio para a assegurar a inclusão social e a compreensão democrática, no sentido 

de uma justiça social, parece-nos estar sempre presente ao nível das finalidades, mas depois em termos 

operacionais parece diluir-se ao longo do texto dos documentos. 

Portanto, embora com alguns traços importantes que salientem as três dimensões da ALV, julgamos estarem 

mais claros os objectivos de sobrevalorização da componente económica. 

Estamos perante um conjunto de documentos que, embora sem grande peso jurídico para os estados, têm uma 

forte influência na definição das políticas educativas nacionais, visto que definem claramente objectivos e 

resultados a atingir, para além de darem uma perspectiva clara sobre como os fenómenos educativos devem ser 

encarados e resolvidos. 

Por outro lado, ficamos com a ideia de que existe uma retórica manifestada nestes documentos, que se constitui 

um referencial obrigatório para a acção dos Estados-membros, em matéria educativa. 

Ou seja, de uma maneira geral, percebemos que existe um discurso oficial que tal como refere Nóvoa (1998) se 

desenvolve em torno de três eixos: uma lógica económica, um discurso de qualidade e uma retórica da cidadania. 

Ao longo de todos os documentos encontramos estes três eixos, mais desenvolvidos nuns do que noutros. 

A lógica económica está muito presente através do apelo ao aumento de pessoas qualificadas para fazer face aos 

desafios da economia e da sociedade do conhecimento. Esta lógica é mais visível nas medidas e nos objectivos 

definidos para a acção dos Estados-membros que se vêm obrigados a orientar as reformas dos seus sistemas 

educativos nesse sentido como forma de legitimação das suas opções políticas. 

O discurso da qualidade é outro traço estruturante dos textos analisados. A partir de uma lógica de eficiência e da 

equidade, a UE propõe que a acção dos Estados-membros seja em prol de uma referência de qualidade mundial 
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dos sistemas de educação e de formação Europeus. No entanto, não encontramos definido este conceito de 

qualidade. Percebemos que o seu uso é feito no quadro de um processo de redefinição das políticas educativas 

que valoriza mais a dimensão económica, do que a dimensão cultural, social e até individual. Portanto, parece-

nos um projecto muito difuso e disperso, visto que não conseguimos perceber claramente o que a UE entende por 

qualidade da educação e da formação. 

Se as políticas educativas da UE são definidas a partir de objectivos e de critérios de avaliação e de 

comparabilidade, então parece claro que na perspectiva da UE os problemas da educação são entendidos como 

problemas de reorganização e de gestão dos sistemas educativos, e não tanto uma questão social e política. Trata-

se claramente de uma estratégica tecnocrata e burocrática, que vai contra os princípios de democratização 

defendidos nestes discursos oficiais, e que põe em causa muitas das finalidades que o discurso atribui à educação 

e à formação.  

Ainda seguindo os eixos de análise propostos por Nóvoa (1998), referimos alguns aspectos relativos à retórica da 

cidadania. A participação em todas as esferas da vida pública é apresentada nestes documentos como uma 

exigência da cidadania europeia. No entanto, esta ideia de cidadania europeia, parece-nos ser mais um ideal 

mobilizador da participação de todos no objectivo comum de tornar a Europa a economia mas competitiva do 

mundo. Aliás a questão da cidadania, parece perder expressividade quando analisados os aspectos operacionais, 

embora ela esteja presente quando analisamos os aspectos ideológicos. 

Finalmente, na perspectiva daquilo que Barroso define como uma “regulação transnacional” definida com “um 

conjunto de normas, discursos e instrumentos (procedimentos, técnicas, materiais diversos, etc.) que são 

produzidos e que circulam nos fóruns de decisão e consulta internacionais, no domínio da educação, e que são 

tomados pelos políticos , funcionários ou especialistas nacionais, como obrigação ou legitimação para 

adoptarem ou proporem decisões ao nível do funcionamento do sistema educativo” (2006, p. 44/45), esta nossa 

análise, ainda que limitada, parece enquadrar-se nesta ideia de que estamos perante uma governação 

transnacional no campo das políticas educativas, no contexto da UE, onde nos parece ser claro um mandato 

explícito para a educação e a formação, que obriga os Estados-membros ao cumprimento destes objectivos, por 

forma a legitimarem as suas políticas no contexto da UE.  

Uma nota adicional para complementar esta análise de documentos de referência da UE com uma actualização 

mais recente dos documentos recentemente produzidos. EM 2008 o Conselho e a Comissão publicaram o 

relatório de progresso sobre a implementação dos objectivos comuns e apontaram como áreas prioritárias para o 

esforço comum de todos os Estados-membros: redução da taxa de abandono escolar; aumentar os níveis de 

literacia entre os alunos; aumentar o número de jovens a completar o ensino secundário; aumentar o número de 

licenciados nas áreas da matemática, ciências e tecnologia; aumentar a percentagem de adultos em acções de 

ALV.  
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CAPÍTULO 8. 

DINAMARCA: O DISCURSO TECNOLÓGIGO MATIZADO PELA COESÃO 

SOCIAL E DESENVOLVIMENTO PESSOAL 

 

Notas introdutórias 

Começamos a análise das estratégias de ALV com a Dinamarca. 

 

1. Caracterização geral do contexto nacional  

Neste subcapítulo, apresentamos a leitura de dados que foram recolhidos da análise 

bibliográfica, documental e estatística, por forma a caracterizarmos o contexto nacional da 

Dinamarca numa perspectiva histórica, social, política, cultural e económica. 

 

1.1. Breve incursão histórica e enquadramento social, político, económico e 

cultural 

Para além da Islândia, a Dinamarca, é o país  mais pequeno do grupo de países que constituem 

a Escandinávia.  

          Figura 2. Mapa da Dinamarca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fonte: worldatlas.com 

O uso do termo Escandinávia não é consensual. Num sentido mais estrito, o termo 

Escandinávia inclui apenas a Noruega e a Suécia que são os dois países que constituem a 

península escandinava. No entanto, devido aos laços históricos, a Dinamarca é muitas vezes 
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incluída neste lote de países que compõem a Escandinávia mas, na realidade, em termos 

geográficos a Dinamarca faz parte da planície setentrional europeia e não da península 

escandinava.  

Num sentido mas amplo, podemos encontrar várias referências à Escandinávia como todos os 

países do norte da Europa, onde se inclui a Suécia, Noruega, Dinamarca, Finlândia, Islândia e 

as ilhas Faroe. Outras vezes encontramos o termo “países nórdicos” para designar o conjunto 

de países do norte da Europa: Dinamarca, Suécia, Noruega, Finlândia e Islândia.  

Este termo Escandinávia, a partir da Revolução Francesa passa também a designar um espírito 

de solidariedade e colaboração que existe naturalmente entre os países vizinhos daquela 

região do norte da Europa.  

Esta cooperação entre os países nórdicos esteve na origem do Conselho Nórdico que foi 

criado em 1946 e que engloba a Suécia, Noruega e a Dinamarca. Depois de deixar de estar 

sob a influência da União Soviética, a Finlândia também passou a integrar o Conselho 

Nórdico.  

Na verdade este grupo de países do norte da Europa, goza de um conjunto de características 

que os distingue do resto dos países do continente. Nomeadamente no que diz respeito aos 

seus elevados níveis de vida, aos altos índices de Desenvolvimento Humano, e às economias 

fortemente desenvolvidas (sendo que a Islândia recentemente se destacou deste lote de países, 

pela sua grave recessão económica e altos níveis de endividamento).  

A origem da Dinamarca está perdida na história e para um país relativamente pequeno, a sua 

história foi demasiado conturbada. No entanto, não deixa de nos parecer um processo 

histórico muito interessante, que levou um povo de origens guerreiras como eram os vikings, 

a uma sociedade extremamente moderada e organizada, baseada no consenso mútuo e no 

compromisso. 

Geograficamente a Dinamarca é composta pela península da Jutlândia, duas grandes ilhas e 

mais de 500 outras ilhas pequenas, onde cerca de 100 são habitadas. A norte é limitada pelo 

estreito de Skagerrak, que a separa da Noruega. Tem uma fronteira terrestre com a Alemanha 

a sul, de cerca de 68 km. A oeste tem o Mar do Norte, e a este o Mar Báltico. Está separada da 

Suécia pelo mar Kattegat e pelo mar Oresund (Moderna Enciclopédia Universal, 1985). 

Embora tenha à sua volta uma vasta costa marítima e terrenos muito férteis, para além do 

petróleo que retira do mar do Norte, a Dinamarca é pobre em matérias-primas. 
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Tem também dois territórios autónomos independentes mas com representação no parlamento. 

São eles a Gronelândia situada no Árctico, e as ilhas Faroe, que são um arquipélago composto 

por 18 ilhas situadas no Atlântico Norte, entre a Islândia e a Escócia.  

A Dinamarca é habitada por 5,44 milhões de habitantes espalhados por 43,094 Km2, o que 

perfaz uma densidade populacional de 126 habitantes por km2 (Statistics Denmark).  

“A forte tendência ara a industrialização e para a urbanização que se observa a partir da II Guerra 

Mundial, levou o país a alcançar um dos índices de população urbana mais elevados do mundo” 

(Moderna Enciclopédia Universal, 1985, p. 280).  

É considerada a monarquia mais antiga do mundo. Este longo período de vida do reino da 

Dinamarca não impediu que o povo se tornasse relativamente homogéneo do ponto de vista 

étnico, com uma língua própria que é o dinamarquês. Nas ilhas Faroe fala-se uma língua 

particular e na Gronelândia a língua oficial é o esquimó.  

Em termos religiosos, desde 1536 que a igreja luterana evangélica está estabelecida e é 

apoiada pelo Estado. Cerca de 95% da população tem afinidades com esta religião. A religião 

católica é a maior minoria religiosa com cerca de 28000 seguidores, havendo também uma 

minoria de muçulmanos (Statistics Denmark). 

De acordo com o relatório “The Education System in Denmark 2007/2008” da Eurybase - The 

Information Database on Education Systems in Europe, a  elevada esperança media de vida e 

a reduzida taxa de natalidade iniciada desde a década de 70, resultaram numa distribuição 

etária muito desigual o que economicamente representará inúmeros desafios para o futuro da 

Dinamarca.  
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 Quadro 5. Dados demográficos da Dinamarca. 

Dados Valores Ano a que se refere Fonte 

Dinamarca 5 427 459 2006 Statistics Denmark 

Ilhas Faroe 1 396 2006 Statistics Denmark População  

Gronelândia 2 166 186 2006 Statistics Denmark 

Densidade populacional 126,4 /km2.  2006 Eurybase 

Taxa de crescimento anual da população  0,3% 2005 UNESCO Institute for 

Statistics 

Percentagem população rural 15% 2007 Statistics Denmark 

Percentagem população urbana 85% 2007 Statistics Denmark 

Idade média da população masculina 38,9 2008 Statistics Denmark 

Idade média da população feminina 41 2008 Statistics Denmark 

Taxa de natalidade 19,91 2007 Eurybase 

Taxa de mortalidade 55, 604 2007 Eurybase 

Taxa de fertilidade 1,85 2008 Statistics Denmark 

Esperança média de vida masculina ao nascer 76 anos 2008 Statistics Denmark 

Esperança média de vida feminina ao nascer 80,5 anos 2008 Statistics Denmark 

 

Um quinto das união entre dinamarqueses são de natureza coabitacional e tal como no resto 

do mundo o número de divórcios também tem vindo a aumentar significativamente 

(Statistical yearbook 2008).  

Estas alterações em relação às estatísticas matrimoniais, e o aumento de nascimento de 

crianças educadas em relações de coabitação deve-se em grande medida à alteração do papel 

da mulher na sociedade, que tal como no resto dos países ocidentais, tem vindo a conquistar 

cada vez mais independência e responsabilidades na vida económica familiar.  

Do ponto de vista político a Dinamarca é uma monarquia constitucional. A Rainha Margarida 

II é formalmente o chefe de Estado do país. O poder executivo cabe ao Primeiro-ministro e 

respectivos ministros e o poder legislativo é do parlamento – Folketing – que não tem mais de 

179 membros.  

Os tribunais são funcional e administrativamente independentes os poderes executivos e 

legislativos e são responsáveis pelo poder judicial (Eurydice, The Education System in 

Denmark, 2008). 
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O percurso histórico da Dinamarca fez com que fosse um país que ao longo do seu 

desenvolvimento foi sujeito a vários acordos e consensos, que caracterizam actualmente a 

sociedade e a cultura dinamarquesas.  

A constituição política vigente data de 1953, e foi uma constituição de extrema relevância 

porque para além de alargar os direitos humanos, concedeu a autonomia político-

administrativa às ilhas Faroe e à Gronelândia, e também instituiu o Acto de Sucessão que 

permitiu o acesso de mulheres ao trono (Enciclopédia Luso-Brasileira de cultura, 1987). 

Até meados da década de 60 o sistema político partidário da Dinamarca era composto por 

quatro grandes partidos políticos mas, nos anos seguintes, surgiram uma série de pequenos 

partidos políticos, instituindo um padrão de governo baseado em coligações político-

partidárias que se manteve nos anos seguintes até hoje.  

Os membros do parlamento dinamarquês são eleitos através de um complexo processo de 

representação proporcional. Qualquer partido que detenha pelo menos 2% das intenções de 

voto tem representação no parlamento, o que resulta numa multiplicidade de partidos sem que 

nenhum detenha uma maioria absoluta de governo.  

Dos vários partidos que hoje compõem o folketing (parlamento) verifica-se um grande divisão 

que separa o parlamento entre os pró e os contra europeização, o que ilustra bem algumas das 

posições que a Dinamarca tem vindo a assumir ao longo do seu processo de integração na UE. 

Aliada à vida política, a Dinamarca tem duas forças muito poderosas e influentes, que são a 

opinião pública e a comunicação social. A população dinamarquesa é uma das mais instruídas 

do mundo e extremamente bem informada ao mesmo tempo que a sociedade civil 

dinamarquesa seja muito activa e participante nas decisões políticas do país.  Também a 

comunicação social representa uma forte influência na vida política encontrando-se também 

dividida entre pró europeístas e europeístas cépticos. 

Todas estas características fazem da Dinamarca um caso muito sui generis no seio da UE, 

pois sendo um dos países que mais contribui para o orçamento da UE, tem uma posição muito 

ambígua no que respeita aos benefícios da União. 

Embora desde o pós II Guerra Mundial, o país se tenha aproximado do resto da Europa, os 

dinamarqueses não participaram nas negociações que levaram à criação da Comunidade 

Económica Europeia (CEE) e em vez disso em 1960 juntaram-se à EFTA (European Free 

Trade Association) juntamente com a Grã-Bretanha, um dos seus mais fortes importadores. 

Só em 1973 é que a Dinamarca se junta à CEE com a Grã-Bretanha, mas desde então a sua 

adesão não tem sido consensual dividindo a própria população.  
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Em 1992 com uma maioria muito reduzida que se opôs à adesão ao Tratado de Maastricht, os 

dinamarqueses recusaram a adesão a um tratado que queria fomentar uma maior unidade 

económica e política na Comunidade Europeia. No entanto, em 1993 os dinamarqueses 

aderiram ao Tratado, depois da CE acordar em algumas excepções à Dinamarca.  

Em 1997 o referendo ao Tratado de Amesterdão tenha dado uma ligeira vitória do “sim”, até 

ao ano 2000 o receio dos dinamarqueses em perder algumas especificidades nacionais e 

benefícios económicos ditou o “não” no referendo acerca da participação da Dinamarca na 3ª 

fase da União Económica Monetária, que ditou o “não” à adesão ao euro.  

No entanto, não deixa de ser um dos países com uma forte influência nas orientações políticas 

estratégicas da UE, nomeadamente no que respeita à política de ambiente, à política de 

juventude e à política de trabalho. 

A título de exemplo, é na Dinamarca que surge o chamado sistema de “flexisegurança”, onde 

se facilitam os despedimentos e se promove uma maior flexibilidade no trabalho mas, em 

contrapartida, se oferece uma maior protecção em caso de desemprego. A UE já demonstrou 

um forte interesse na generalização deste sistema visto que cada vez mais existe uma 

rotatividade nos postos de trabalho, que deve ser rentabilizada como um factor de promoção 

económica.  

Desde 2004 foi iniciada uma reforma do governo local que deu origem a uma reorganização 

do próprio mapa do país. Como resultado os municípios tornaram-se maiores e mais 

sustentáveis e de 271 passaram a 98, 14 condados foram abolidos e foram criadas 5 regiões. 

De acordo com este plano de reforma as responsabilidades de cada órgão de gestão foram 

também reorganizadas. 

Embora seja um país com características políticas muito precisas, a vida política é muito 

ordenada e democrática, e todas as mudanças são desenvolvidas num ambiente de consenso e 

moderação.  

No entanto, o aumento da emigração que se tem vindo a verificar desde a década de 90 e as 

políticas pouco eficazes de integração que se têm vindo a desenvolver, levaram a um 

crescente movimento de apoio a facções anti-emigração.  

Neste contexto, o tema da emigração, a adesão à UE e o descontentamento relativamente ao 

excessivo peso dos impostos têm vindo a ser temas muito debatidos na arena política da 

actualidade dinamarquesa.  

No ano de 2005, o ambiente relativamente consensual e calmo que caracteriza a vida política 

dinamarquesa foi abalado quando um jornal dinamarquês imprimiu um cartoon que satirizava 
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o profeta Mohamed, levando a uma onda de revolta muçulmana em todo o mundo. Esta onda 

de revolta chegou a provocar alguns boicotes ao consumo de produtos dinamarqueses e várias 

embaixadas foram vandalizadas em alguns pontos do mundo.  

Em relação ao panorama económico, a economia dinamarquesa é pequena, aberta e flexível e 

é constituída principalmente por pequenas e médias empresas. Sendo que a Dinamarca é um 

país com poucos recursos naturais, a sua mais valia reside nos recursos humanos e o sector 

dos serviços consome a grande maioria destes recursos. 

 

Quadro 6. Dados económicos da Dinamarca 

Dados Valores Ano a que se refere Fonte 

PIB per capita (euros) 116,3 2008 Eurostat 

Taxa de crescimento económico 3,9% 2007 Eurybase 

Percentagem do PIB na Ajuda Externa 0,8%   

Taxa de emprego 
77,1 

(65,4 média da UE27) 
2008 Eurostat 

Taxa de desemprego 
3,5 

(7,0 média da UE27) 
2008 Eurostat 

Taxa de inflação 
3,6 

(3,7 média da UE27) 
2008 Eurostat 

Índice de Desenvolvimento Humano 

0,949 

(14º Lugar na lista de 

países ...) 

2005 

Relatório de 

Desenvolvimento 

Humano 2007/2008 

Equilíbrio da balança pública de pagamentos 
4,9 

(-0,9 média da UE27) 
2007 Eurostat 

Dívida pública 
26,2 

(58,7 média da UE27) 
2007 Eurostat 

Taxa de esforço de impostos n força de trabalho 
39,3 

(40,5 média da UE27) 
2007 Eurostat 

Gastos com Recursos Humanos 
8,28 

(5,04 média da UE27) 
2005 Eurostat 

Desigualdade na distribuição de rendimentos 
3,7 

(4,8 média da UE27) 
2007 Eurostat 

Casas com acesso à Internet 89% 2008 Statistics Denmark 
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A economia de mercado industrializada da Dinamarca depende em grande parte da 

importação de matéria-prima e do comércio externo sendo a União Europeia um dos seus 

principais aliados económicos, em particular a Suécia e a Alemanha que são os seus maiores 

parceiros económicos, seguidos dos Estados Unidos da América. 

Sendo um país cuja estratégia política é historicamente consolidada numa base de acordos e 

compromissos, a Dinamarca defende uma política económica livre, daí que os dinamarqueses 

tenham grandes dúvidas em relação aos benefícios de se juntarem economicamente à UE.  

Sendo uma economia altamente industrializada exporta maioritariamente maquinaria, e 

produtos alimentares, e são energicamente auto-suficientes pois no país existem várias 

estruturas de aproveitamento de energia eólica, petróleo, gás natural e bio energia.  

Em 2006 os valores das exportações industriais chegaram a 72% do total das exportações, 

enquanto que as exportações de produtos agrícolas não ultrapassaram os 10%, o mesmo que 

os valores de exportação de petróleo (StatBank Denmark). Em termos de importação 67% são 

matérias-primas e os restantes 33% são de produtos de consumo como os veículos automóveis 

(StatBank Denmark). 

Sendo a indústria dinamarquesa caracterizada por uma tecnologia de ponta e uma mão-de-

obra altamente qualificada, a Dinamarca consegue exportar produtos de grande qualidade a 

preços muito competitivos. 

Os Dinamarqueses têm um dos níveis de vida mais altos da Europa, e gastam 0,8% do PIB em 

ajuda internacional, o que denota que a sua economia é, de facto, muito forte (Relatório de 

Desenvolvimento Humano 2007/2008). 

Esta tendência tem-se vindo a acentuar desde meados dos anos 90, e as taxas de crescimento 

económico desde esta década têm rondado em média os 3% ao ano. A taxa de desemprego é 

de cerca de 2% e existe um balanço muito positivo na balança das finanças públicas (Eurostat).  

Com todos estes indicadores, a Dinamarca está acima dos critérios de convergência 

económica estipulados pela UE mas, no entanto, os dinamarqueses não aceitaram aderir à 

União Económica Monetária. 

Embora o sistema de protecção social da Dinamarca seja de grande eficácia e garanta 

cuidados básicos para todos os cidadãos, cerca de 20% da população está empregue em 

serviços do Estado, o que representa um enorme peso para as despesas públicas. Como 

resultado deste cenário, o governo tem vindo a reduzir alguns benefícios relacionados com os 

serviços de saúde, e nos cuidados fornecidos a crianças e idosos. Não obstante a estas 
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reduções nos apoios sociais, os impostos continuam extremamente elevados e mais de ¼ da 

população continua empregue no sector público (Statistics Denmark).  

Mas, na verdade, nos últimos anos a economia Dinamarquesa tem estado em franca expansão 

em grande parte devido ao aumento do consumo privado e ao aumento das exportações e 

investimentos públicos. 

Neste sentido, a economia de mercado da Dinamarca reúne um conjunto de especificações 

que a distingue como uma agricultura baseada na alta tecnologia, uma indústria em pequena 

escala mas muito actualizada tecnologicamente, fortes medidas de protecção social e de apoio 

ao emprego, elevados padrões de consumo privado e nível de vida, uma moeda estável e uma 

elevada dependência do comercio externo.  

 

2. O panorama educativo na Dinamarca 

Iremos agora dar início à caracterização do sistema educativo dinamarquês. 

 

2.1. Visão histórica da consolidação dos sistemas educativos 

A educação na Dinamarca tem sido considerada desde há séculos como um dos pilares 

fundamentais para o desenvolvimento da sociedade como um todo e é graças a isso que hoje 

em dia a sociedade dinamarquesa é caracterizada por uma população relativamente 

homogénea e por uma força de trabalho com elevados níveis de qualificação. 

Em termos comparativos, no panorama internacional o sistema educativo dinamarquês é 

considerado como um sistema coerente, abrangente e igualitário que é controlado e financiado 

maioritariamente pelo Estado, mas onde a participação de vários sectores da sociedade na 

regulação da educação é considerada como fundamental para o bom funcionamento do 

sistema.  

As primeiras iniciativas para consolidar o sistema educativo dinamarquês datam de 826 D.C., 

aquando da ida de um monge, por ordem do bispo de Bremen, que ao chegar a Hebedy tratam 

de comprar a liberdade de 12 rapazes para os educar e por forma a que fossem serviçais da 

igreja católica, mesmo enquanto a religião cristã não era a religião oficial do país, o que 

aconteceu 150 anos antes (Education System in Denmark 2007/2008 – Eurydice). 

Durante os séculos XII e XIII foram estabelecidas as “grammar schools” sempre ligadas à 

catedrais dinamarquesas e em 1479 Christian I teve permissão para criar a primeira 

universidade em Copenhaga que durante 400 anos foi a única do país.  
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Até ao século XVI a igreja católica tutelava a educação na Dinamarca, mas o país foi um dos 

primeiros países Europeus a estabelecer a Igreja Luterana, que teve uma enorme influência na 

consolidação do sistema educativo. 

Em 1536 o Estado procede, então, a uma reforma das “grammar schools” ganhando o seu 

controle. Esta supremacia estatal foi aceite e muito apoiada pelos luteranos, e este ambiente 

de aceitação levou a que Estado e Igreja nunca entrassem em conflito.  

A partir daqui podemos afirmar que todos os desenvolvimento ocorridos na educação foram 

motivados pelo Estado e foram fortemente influenciados pelo facto da Dinamarca ter tido uma 

sociedade agrícola até à II Guerra Mundial. A partir da II Guerra Mundial, deu-se um rápido 

desenvolvimento industrial e também do sector dos serviços e o desenvolvimento do sistema 

educativo pode ser encarado como uma sequência do processo de modernização. 

Estas consequências da modernização e das novas filosofias educativas foram sentidas na 

Dinamarca. A mais evidente foi a classe crescente de agricultores independentes que surgiram 

do Regime Absolutista e que foram os impulsionadores do movimento das Escolas Populares 

que teve as suas origens nas ideias do Poeta Grundtvig.  

Este membro do clero e filósofo, criticava as “grammar schools” por serem demasiado 

académicas e elitistas  e opunha-se ao estilo rígido de ensino levado a cabo pela igreja (Borish, 

1991).  

É de notar, que neste período as elites dinamarquesas, tal como outras elites no resto da 

Europa, eram educadas e comunicavam entre si nas línguas clássicas, o latim e o grego, e 

também em francês. O dinamarquês, a língua oficial, era considerada uma língua demasiado 

popular, rude adequada apenas para agricultores e camponeses.  

Nesse sentido, este pensador defendia uma religiosidade mais alegre e prazerosa que, ao 

mesmo tempo, proporcionasse o desenvolvimento de competências básicas. Estas ideias 

estavam na base da criação das folkskoles (Escolas populares) que estavam à margem do 

controlo estatal e que seriam escolas para educar o povo. Nestas escolas não existiam exames 

de admissão nem de finalização dos cursos. Os alunos eram principalmente adultos dos 18 aos 

30 anos e as disciplinas normalmente incluíam matérias como a história, religião, língua e 

literatura, matemática, ciência, ginástica e trabalho agrícola.  

“The Danish folk high schools are tied to a chapter of Danish history that is little known outside of 

Denmark, but which ought to be of Great general interest and value. Just as many third world nations 

presently struggle to emerge from entrenched cycles of poverty and affliction, Denmark – now one of the 

world’s most prosperous nations – once went to a similar struggle” (Borish, 1991, p. 202). 
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As ideias de Grundtvig sobre a educação foram publicadas pela primeira vez nos anos 1930 e 

foram fortemente influenciadas pela sua passagem por Inglaterra, em especial por uma estadia 

na Universidade de Cambridge, onde Grundtvig ficou impressionado pelo dialogo existente 

entre professores e alunos, que era a principal característica das aulas, de uma forma aberta e 

muito intensa.  

A primeira escola baseada nas ideias do pastor luterano surgiu em 1844, pelas mãos de um 

dos seus seguidores, Kristen Kold. Os cursos duravam de 3 a 5 meses e eram oferecidos no 

período em que os camponeses e agricultores não tinham trabalho no campo. As escolas 

recebiam homens e mulheres que lá ficavam em regime de internato.  

Só em 1892 é que estas escolas passaram a ter subsídios oficiais. Até lá a criação das escolas 

era da iniciativa dos seus proprietários, que normalmente eram pessoas vindas dos meios 

urbanos, com formação em teologia, que cobravam taxas aos frequentadores das escolas como 

forma de angariar recursos para a sua manutenção.  

Para Steven Borish (1991) ao longo da segunda metade do século XIX, as escolas populares 

atingiram, principalmente, dois objectivos. O primeiro foi oferecer uma educação que 

permitiu aos agricultores ter conhecimentos que ultrapassavam a sua realidade de classe. O 

segundo foi permitir a partilha de uma ideologia comum.  

Ou seja, segundo Borish este tipo de escolas foram o principal elemento responsável pelas 

transformações que ocorreram na Dinamarca durante o século XIX, em especial após a guerra 

com a Prússia em 1864, em especial a este tipo de escolas deve-se a criação do movimento de 

cooperativas agrícolas e a disseminação de valores patrióticos e democráticos.  

Este tipo de ensino durou até à II Guerra Mundial e ainda se mantém actualmente como parte 

do sistema de ensino não-formal dinamarquês.  

De uma forma mais simplista, podemos afirmar que estas escolas se destinavam a uma 

população composta por agricultores, que sem tempo de frequentar o ensino, podiam através 

destas escolas ter acesso a conhecimentos de académicos e não só, de alto nível de 

especialização. 

Foi no século XIX que o padrão de educação hoje conhecido, se estabeleceu na Dinamarca. 

Com a emergência de classes urbanas e ligadas ao comércio surge a necessidade de uma 

educação mais prática. Os sete anos de escolaridade obrigatória foram estabelecidos em 1814 

e foi também nesta altura que foi constituído um sistema  de autoridades municipais 

responsáveis pela educação. As “grammar schools”, durante este período, para além dos seus 

currículos clássicos baseados no estudo da língua, estenderam-se para áreas mais científicas e 
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matemáticas e estabeleceram-se as escolas técnicas e as escolas comerciais (Education 

Encyclopedia - StateUniversity.com). 

No início do século XX um sistema moderno de ensino geral vinha ganhando forma nas zonas 

mais urbanas que foi segmentando o sistema de ensino. Em 1903 as escolas municipais e as 

“grammar schools” foram regulamentadas por um acto legal que introduziu um nível de 

ensino médio de 4 anos em ambas as escolas. Ou seja, com este acto definiu-se que depois de 

submetidos a um exame, os alunos poderiam passar para o nível médio ou então abandonar a 

escola. As antigas “grammmar schools” foram substituídas pelas real-skoler, ou seja, as 

escolas de nível secundário inferior. Foi ainda introduzido um outro nível de ensino que 

visava a preparação para o ensino superior, composto por três anos de nível secundário 

superior (Education in Denmark: The education System, Ministério Educação Dinamarca, 

1989). 

Na primeira metade do século XX a modernização teve uma enorme influência no 

desenvolvimento do sistema de educação, especialmente ao nível do ensino secundário e nos 

centros urbanos. No entanto, o sistema de educação não deixava de ser extremamente 

selectivo, com ma forte segregação de classes que acontecia especialmente no ensino médio, 

ou seja, no ensino secundário de nível inferior. Neste panorama as comunidades rurais e as 

comunidades urbanas tiveram na primeira metade do século XX diferentes tipos de sistemas 

escolares. 

Depois da II Guerra Mundial foram desenvolvidas um conjunto de reformas educativas 

promovidas por uma conjuntura política, social e económica muito particular.  

O Acto de 1958 unificou os sistemas escolares urbanos e rurais e estabeleceu 10 anos de 

folkskole com duas componentes básicas a escola primária e o ensino secundário inferior. Em 

1961 outro Acto instituiu o ensino secundário de nível superior e um ano antes tinha sido 

publicado o primeiro acto legal para a formação profissional.  

Em 1976 um novo acto legal alterou o sistema para a forma que hoje é conhecida. Introduziu 

nove anos de escolaridade obrigatória, com mais um ano de escolaridade opcional e um ano 

de pré-escolar, também opcional. Este acto permitiu também as autoridades abolir a separação 

entre línguas e ciências que ocorria entre o 8º e o 9º ano, encorajando um ensino 

individualizado em língua estrangeira, matemática, física e química. Este foi considerado 

como uma das formas para acabar com a segregação entre alunos. No entanto, no ensino 

secundário de nível superior ainda permanece uma forte divisão entre os alunos que seguem 

para uma via de ensino mais académica e os que seguem a via mais profissionalizante.   
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As escolas populares ainda são muito presentes, e existem também várias ofertas educativas 

para jovens e adultos. Ainda hoje existem no sistema educativo dinamarquês as chamadas 

“danish folk high schools”, na sua tradução inglesa, e são um dos tipos de educação de 

adultos existentes, baseadas no princípio defendido por Grundtvig de “folkeoplysning” – 

Iluminação do povo.  

Este tipo de escolas usam métodos de ensino e de educação não encontrados no sistema 

público de ensino geral. Estas escolas são dotadas de uma total liberdade de escolher o 

conteúdo dos seus cursos, e os seus alunos não são avaliados.  

A Dinamarca é, geralmente, conhecida como um país progressista. No entanto, a evolução do 

sistema educativo dinamarquês foi marcada por algumas contradições e uma clara ausência de 

planeamento. Alguns aspectos como a modernização tardia, a existência paralela de diferentes 

estilos de vida, a influência política decisiva de uma classe de agricultores independentes com 

ideias muito particulares no que respeita à educação e às suas finalidades ajudam a 

compreender estas contradições.  

 

2.2. Princípios fundamentais, administração e organização geral do sistema 

educativo 

Em termos legais a Constituição dinamarquesa de 1849 afirma que a educação deve ser 

obrigatória e livre em todas as instituições públicas. Assim, a finalidade da educação deve ser 

o desenvolvimento da personalidade, aptidões e necessidades dos alunos por forma a garantir 

o seu sucesso académico, as suas competências básicas, valores espirituais e consciência 

comunitária.  

No que concerne às competências pela administração do sistema educativo dinamarquês, 

desde Janeiro de 2007 que está em marcha uma reforma que divide as competências de 

administração entre os municípios, as regiões e o Estado.  

A responsabilidade principal pela educação cabe ao Ministério da Educação, com excepção 

dos jardins de infância, dos programas de ensino superior artístico (Ministério da Cultura), 

universidades, investigação e educação militar (Ministério da Defesa). O Ministério dos 

Assuntos Sociais é responsável pela organização e administração dos jardins de infância, e o 

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação é responsável pelos programas universitários e 

de investigação.  

Praticamente todos os tipos de educação são legalmente regulados pelo Ministério da 

Educação. O Ministério do Trabalho tem desenvolvido formação e educação para as pessoas 
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com mais necessidade de formação e educação dentro da força de trabalho (National summary 

sheets on education systems in Europe and ongoing reforms – Denmark, Eurydice, 2009). 

Nos últimos anos, a Dinamarca tem vindo a trabalhar no sentido de construir um sistema 

global para a educação e para a formação profissional. 

Ou seja, o ensino básico e secundário é regulado pelo Estado mas é gerido pelas autoridades 

locais. Os municípios gerem as escolas do ensino primário e o condados as escolas de ensino 

secundário de nível inferior e superior. Os municípios e os condados também são 

responsáveis pela administração da educação de adultos, mas sob regulação legal do estado.  

Na Dinamarca as autoridades locais são obrigadas a publicar anualmente um relatório sobre a 

qualidade, que descreve a educação do município, o nível académico das escolas e os 

procedimentos que a autoridade local desenvolveu para avaliar o nível académico e como 

prevê trabalhar no futuro.  

Tem havido uma certa tendência para o aumento do papel dos conselhos consultivos no 

desenvolvimento e estabelecimento de prioridades para a educação e a formação. 

As universidades são tradicionalmente auto-geridas e financiadas pelo Estado, embora sintam 

uma pressão directa por parte do Estado para se adaptarem às necessidades da sociedade, 

nomeadamente em matéria de qualificação de mão-de-obra. 
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Quadro 7. Competências do sistema educativo dinamarquês por nível de ensino 

Níveis de ensino Anos leccionados Idades Entidades responsáveis 

Ensino pré-escolar Até ao 1º ano 0-7 anos Administração local e 

Ministério dos Assuntos 

Sociais 

Ensino primário e ensino 

secundário nível inferior 

1º ao 9º/10º 7 a 16 anos /17 anos Administração regional e 

Ministério da Educação e 

Ciência 

Ensino secundário de nível 

superior 

10º ao 12º 17-19 anos Administração regional e 

Ministério da Educação e 

Ciência 

Formação profissional 10º ao 12º 17-19 anos Administração regional e 

Ministério da Educação e 

Ciência 

Ensino Superior 3 anos (BSC/BA; Programas 

bachelor) 

Mais 2 anos (candidatus) 

Mais 3 anos (PhD) 

Mais de 19 anos Ministério da Ciência, 

Tecnologia e Inovação e 

Ministério da Cultura 

Fonte: Ministério da Educação Dinamarquês 

 

Num estudo de Wielmans e Heperlinck (2000) sobre o papel dos Conselhos de Educação nos 

Estados-membros da União Europeia, é referido como nota conclusiva que o sistema de 

educação dinamarquês pertence ao grupo de países com uma política educativa altamente 

descentralizada, que delega os poderes da educação em níveis de administração mais baixos, 

como os municípios, e onde os órgãos consultivos existem em elevado número, 

comparativamente com outros países, e têm uma influência muito significativa na definição 

das prioridades e da política educativa.  

As escolas públicas e privadas oferecem um ano de pré-escolar para o ano em que antecede a 

escolaridade obrigatória e 97% das famílias utiliza esta oferta.  

Um aspecto interessante, é que na Dinamarca a educação é que é obrigatória e não a 

escolaridade. Isto quer dizer que para os dinamarqueses a educação pode ocorrer não apenas 

nas escolas como também em casa, orientados pelos pais ou outros familiares, desde que as 

crianças sejam submetidas aos exames realizados às crianças que frequentam as escolas e que 

avaliam das competências mínimas exigidas e estes exames confirmem que as crianças 
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atingiram os níveis de ensino estipulados pela lei. No entanto, a grande maioria das crianças 

recebe educação numa escola de ensino básico (Folkskole). 

De seguida apresentamos o diagrama do sistema educativo dinamarquês e, baseados em 

alguns relatórios iremos descrever um pouco da estrutura, organização e funcionamento. 

A entrada das crianças dinamarquesas na escola ocorre no ano em que completam 7 anos de 

idade. Embora o pré-escolar seja opcional a maioria das crianças frequenta 1 dos 4 tipos de 

oferta de educação pré-escolar: creches dos 0 aos 3 anos; jardins de infância dos 3 aos 7 anos; 

e turmas de educação pré-escolar voluntária dos 6 aos 7 anos, que existem nas escolas básica; 

e instituições educativas que acolhem meninos dos 3 aos 14 anos.  

O ensino básico compreende o ensino primário e o ensino secundário de nível inferior. Desde 

Agosto de 2008 que um ano de educação pré-escolar é obrigatória o que constitui os 10 anos 

de educação obrigatória. 

Estes dois níveis de ensino não são separados  e os alunos podem permanecer na mesma 

escola durante os 9 anos de educação obrigatória. Cerca de 89% dos alunos aprendem nas 

escolas públicas (folkskolen), sem qualquer custo, enquanto que 11% frequentam as escolas 

privadas. Durante estes 9 anos, as finalidades são o desenvolvimento das crianças 

academicamente, bem como o seu desenvolvimento pessoal e individual,  e as qualificações 

necessárias para os preparar para a vida democrática em sociedade . 

Deste modo, desde muito cedo que existe uma colaboração muito próxima entre a escola e a 

família dos alunos, e, no mínimo duas vezes por ano, os país são informados acerca do 

desempenho académico, social e pessoal dos seus filhos.  

Outra particularidade do sistema de educação dinamarquês é que todos os alunos passam de 

ano automaticamente e permanecem na mesma turma durante os 10 anos de educação 

obrigatória. Em média cada turma tem 19 alunos e o rácio professor/aluno é de 10/4 (National 

summary sheets on education systems in Europe and ongoing reforms, Eurydice, 2009). 

Outra particularidade interessante é que o mesmo professor é responsável pela mesma turma 

durante os 10 anos de escolaridade e supervisiona o desenvolvimento académico, social e 

pessoal de todos da turma estabelecendo também um elo de comunicação entre a família e a 

escola.  

O Ministério da Educação é responsável pela definição dos objectivos de cada disciplina, no 

entanto, as autoridades locais e as escolas são livres de definir os meios para atingir esses 

objectivos. Ou seja, o ministério estabelece os princípios orientadores que servem apenas de 

recomendações, e as escolas são livres para definir os seus próprios currículos desde que estes 
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estejam de acordo com os objectivos globais. Praticamente quase todas as escolas respeitam 

as orientações gerais ministeriais.  

A língua dinamarquesa, a matemática, a física, o desporto e os estudos cristãos são 

obrigatórios nos nove anos de educação obrigatória. Arte, ciência, música e história vão-se 

alternando ao longo dos anos. O inglês é obrigatório a partir do 4º ano até ao 9º ano e a partir 

do 7º ano os alunos podem adicionar outra língua que pode ser o alemão ou o francês. 

Existem algumas disciplinas de carácter menos académico, que têm de ser incluídas nos 

currículos como a segurança rodoviária, a educação para a saúde, a educação sexual e a 

orientação educacional e profissional.  

No final do 9º ano, os alunos têm de apresentar um projecto interdisciplinar escrito e caso o 

aluno queira, pode desejar que uma nota lhe seja atribuída, bem como um certificado de 

conclusão.  

Não existem exames de conclusão obrigatórios, os alunos são livres de os realizar ou não. O 

que os alunos têm é uma avaliação dos nove anos de escolaridade e se quiserem podem incluir 

nessa avaliação a nota que obtiveram no projecto interdisciplinar. 

Em alternativa às escolas públicas há 421 escolas privadas e 85% destas são subsidiadas pelo 

estado, o que faz com que ao contrário de outros países, na Dinamarca frequentar uma escola 

privada não é sinónimo de estatuto social ou desafogo financeiro (National summary sheets 

on education systems in Europe and ongoing reforms, Eurydice, 2009). 

No que respeita à formação de professores, a Dinamarca tem um sistema de formação 

unificador que dá formação a um grupo de professores que cobre toda a escolaridade 

obrigatória com uma especialização mínima de disciplinas, distinguindo claramente os 

professores do ensino primário e  dos nível secundário inferior, das outras categorias de 

professores. A formação dura cerca de 4 anos e consiste numa combinação de estudos teóricos 

e de formação prática na sala de aula.  

Em relação ao ensino secundário de nível superior, quase todos os jovens, depois de concluída 

a educação obrigatória continuam alguma forma de educação. Cerca de 53% continuam o 

ensino secundário de nível superior, e 41% seguem ara colégios, e escolas profissionais.  

A estrutura geral da educação secundária de nível superior é de 3 anos de formação 

academicamente orientada (gymnasium), dois anos de formação academicamente dirigida 

(Hojere handelseksamen – HHX) e 3 anos de formação técnica (Hojere teknisk eksamen – 

HTX). 
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Quadro 8. Tipos de educação e formação no ensino secundário de nível superior 

Ensino geral secundário de nível superior 

Gymnasium – STX 

(3 anos de curso, com um exame final que confere as notas de acesso ao ensino 
superior) 

Hojere Forberedelseseksamen – HF 

(Curso de preparação para o ensino superior. Consiste num curso de 2 anos baseado no 
10º ano do ensino secundário, que termina com um exame que qualifica para a entrada 
no ensino superior) 

Hojere handelseksamen – HHX 

(Curso comercial que consiste em 3 anos de educação comercial, que só está completo 
com um exame de qualificação para a entrada no ensino superior) 

Hojere teknisk eksamen – HTX 

(Curso técnico de 3 anos que termina com um exame para qualificação de acesso ao 
ensino superior) 

 

Dos 16 aos 19 anos 

 

A partir dos 16 anos 

 

 

Dos 16 aos 19 anos 

 

 

Dos 16 aos 19 anos 

Ensino profissional secundário de nível superior 

Educação e formação profissional (EUD) 

Formação social básica e em saúde (SOSU) 

Educação agrícola, marítima, etc. 

 

Dos 16 aos 19 anos 

Fonte: National summary sheets on education systems in Europe and ongoing reforms, Eurydice, 2009 

 

Existem algumas escolas especializadas de regime interno (efterskole) que acolhem alunos 

que tenham tido dificuldades de desenvolvimento académico, social e pessoal no sistema de 

ensino formal. No entanto, este cenário tem-se vindo a alterar e estas escolas são cada vez 

mais procuradas por jovens sem qualquer tipo de dificuldade mas que optam por desta forma 

conseguir viver uma vida mais independente e longe dos país. Existem ainda outras escolas 

próprias para jovens com necessidades especiais (Ungdomsskoler). 

O gymnasium é o tradicional tipo de ensino secundário de nível superior e consiste num curso 

de três anos para alunos que tenham completado os nove anos de escolaridade obrigatória. O 

HF foi introduzido no sistema de educação dinamarquês em 1967 e, em paralelo com o 

gymnasium, é direccionado para aqueles que abandonaram os estudos e desejam reingressar. 

Desde 2005 está em curso uma reforma deste nível de ensino, sendo que uma das principais 

alterações foi a introdução de um curso inicial comum a todos os alunos onde recebem 

formação em humanidades, ciências sociais e ciências naturais. Depois deste ano comum  os 

alunos seguem ramos especializados de ensino.  

Para ambos os tipos existe um conjunto de disciplinas obrigatórias e outras opcionais e no fim 

todos têm uma prova escrita. Existem ainda dois tipos de cursos dentro deste nível de ensino. 

Um mais vocacionado para o ensino profissional, comercial e técnico que qualifica os alunos 
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quer para o mercado de trabalho quer para o ensino superior, outro que prepara os alunos mais 

vocacionados para o ingresso no ensino superior. 

O programa HF é geralmente mais frequentado por adultos e está estruturado como o 

gymnasium, no entanto começa com um período de quatro semanas introdutórias, seguidas de 

dois anos de especialização.  

O programa HHX está estruturado num período introdutório de meio ano seguido de dois 

anos e meio de especialização, tal como o programa HTX.  

Os professores do ensino secundário de nível superior têm de ter o grau de mestre bem como 

um curso adicional em teoria educacional e prática de ensino.  

Em alternativa ao ensino secundário de nível superior, existe o ensino profissional que ao 

longo dos tempos tem vindo a ser alvo de uma série de reformas e que tem vindo a assumir a 

forma de programas profissionais orientados para as áreas comerciais, técnicas e para os 

serviços, combinando aprendizagens teóricas e práticas. 

Hoje em dia, o Estado, os empregadores e os sindicatos partilham o controle e a regulação da 

qualidade da formação profissional prática, os exames e os currículos. 

A formação profissional divide-se em duas secções: a formação profissional e de 

aprendizagem e os programas sanitários e sociais. Durante a formação profissional, os alunos 

desenvolvem o seu próprio plano educativo, o que faz com que ao longo de todo o processo 

educativo sejam tidos em conta as capacidades individuais e os objectivos de cada aluno.  

Este nível de ensino é composto por um curso básico e um grupo principal que inclui  uma 

componente prática.  O período de formação profissional não excede os três anos e meio e é 

composto por um rol de disciplinas básicas e outras opcionais.  

Ultimamente na Dinamarca, tem vindo a emergir uma tendência das empresas na contratação 

de pessoal sem qualquer tipo de formação profissional, para que depois a própria empresa 

forme essas pessoas.  

O nível de formação profissional tem vindo a aumentar e as escolas técnicas e comerciais 

também estão habilitadas a certificar com equivalência ao ensino secundário, mas dando 

menos ênfase a disciplinas mais académicas e teóricas e favorecendo a componente prática.  

Em relação ao ensino superior, a Dinamarca tem cinco universidades e um conjunto de 

escolas profissionais que têm vindo a conseguir obter o estatuto de universidade. Esta 

tendência tem vindo a emergir, porque de uma maneira geral existe um cero 
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descontentamento em relação às universidades e à forma como estas têm respondido às 

necessidades da sociedade. 

No entanto, as universidades têm resistido às pressões políticas para que se adaptem às 

necessidades da indústria e do mercado de trabalho.  

O ensino superior está organizado em três ciclos: educação universitária de curto ciclo, 

educação universitária de médio ciclo e de longo ciclo. A responsabilidade deste nível de 

ensino é partilhada entre o Ministério da Educação, o Ministério da Ciência, Tecnologia e 

Inovação, e o Ministério da Cultura.  

Durante o ano de 2006 ocorreu um processo de redução do número de universidades de modo 

a fortalecer a investigação, a educação e a inovação na Dinamarca. O resultado foi um novo 

mapa universitário estabelecido no ano de 2007 onde os ciclos longos se concentraram em 

oito universidades. 

O ensino superior compreende as universidades e as escolas superiores e existem quatro tipos 

de instituições de ensino superior: As academias de educação superior profissional 

(programas de curto ciclo); os Colleges especializados que oferecem programas de médio 

ciclo; as universidades que oferecem cursos de longo ciclo, e as instituições educativas 

artísticas.  

A Educação de Adultos (EA) na Dinamarca é caracterizada por três grandes sectores: um é a 

educação de adultos liberal presente nas escolas publicas, nas aulas nocturnas e em extensões 

universitárias que tem influências do movimento rural de escolarização do século XIX e da 

classe trabalhadora que emergiu na primeira metade do século XX. Esta EA liberal foi muito 

apoiada e incentivada na segunda metade do século XX pelo Estado o que fez aumentar o 

nível de educação das mulheres e de vários grupos da sociedade. Nos anos 80 esta tendência 

aumentou com a introdução de cursos diários para desempregados. 

Um segundo sector de EA na Dinamarca começou nos anos 50, século XX e é constituído por 

centros de EA onde adultos de diferentes contextos e com diferentes objectivos vêm procurar 

qualificações. Este tipo de EA tem vindo a assumir os contornos daquilo que chamamos 

Educação Contínua.  

O terceiro sector é a educação e formação relacionada com o mercado de trabalho que tem 

vindo a assumir a forma de programas de qualificação de trabalhadores na indústria e nos 

serviços. 

Desde 1990 tem vindo a verificar-se uma grande expansão da educação contínua, não apenas 

entre os trabalhadores mas também nos gestores, e em vários outros especialistas profissionais. 
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No ano de 2000 o governo iniciou uma grande reforma da EA e da formação contínua com 

três finalidades principais: reorientar todo o sistema educativo e instituições de ensino para 

uma colaboração mais estreita com empresas e empregadores e fornecer educação contínua 

mais extensivamente; criar um sistema coerente de educação e formação contínua que 

possibilite às pessoas acumular competências ao longo da vida através de uma sequencia de 

programas de educação e de formação; e, finalmente reconstruir o financiamento da educação 

e da formação contínua para que quem usufrua pague os custos desta formação obrigando a 

que se ajuste às necessidades do mercado de trabalho. 

Desta forma, a filosofia subjacente é criar diferentes caminhos para atingir níveis de educação 

e formação mais elevados, o que inclui reorganizar o sistema de competências não-formais, 

favorecendo a progressão nas qualificações, e dando crédito a experiências de formação 

profissional.  

Este sistema ainda está em construção e tem gerado alguma controvérsia. O objectivo geral é 

responsabilizar os indivíduos e empregadores pelo financiamento o que gera grandes debates 

políticos.  

No entanto, seja qual for o desfecho, fica claro que as tendências apontam para um 

reconhecimento de competências, programas e módulos de aprendizagem ao longo da vida, e 

usos mais flexíveis e variados das instituições e dos programas educativos.  

Podemos afirmar que a educação na Dinamarca tem como principal finalidade a promoção da 

igualdade entre todos os cidadãos e é nesse sentido que o Estado dinamarquês tem vindo a 

desenvolver uma série de reformas estruturais e curriculares no sistema educativo. Todas estas 

mudanças visam a modernização dos cursos, a ampliação da liberdade de actuação das 

instituições educativas e ao mesmo tempo um maior controlo financeiro.  

As reformas da organização e a divisão municipal e regional também teve consequências nas 

escolas e nas suas relações de dependência e financiamento.  

Em termos de prioridades actuais e reformas em curso, o National summary sheets on 

education systems in Europe and ongoing reforms, editado pela Eurydice em 2009 indica as 

seguintes: 

• Na educação obrigatória – desde o ano escolar de 2006/2007 que foram introduzidos 

testes no ensino primário e secundário de nível inferior. Estes testes têm como 

objectivo a monitorização da qualidade do sistema educativo e também são encarados 

como um instrumento pedagógico para os professores avaliarem as suas aulas. No 

entanto, em 2008 decidiu-se adiar a aplicação destes testes, por forma a melhorá-los; 
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• No ensino secundário de nível superior – Desde o ano académico 2008/2009 que tem 

vindo a ser implementada uma nova estrutura de ensino secundário superior por forma 

a estudar novos programas, e novos objectivos de aprendizagem foram delineados. O 

objectivo principal da reforma é reduzir a taxa de desistência e conseguir que mais 

jovens completem este nível de ensino; 

• Em relação ao Ensino Superior desde 2007 que tem vindo a ser desenvolvida uma 

fusão de instituições de ensino superior por forma a reduzir o seu número. O objectivo 

é criar universidades mais fortes com melhores serviços enquadradas na estratégia de 

globalização do governo dinamarquês. Em adição foram criados 3 novos institutos de 

investigação financiados pelo governo. Por outro lado foram também criadas novos 

colégios de ensino superior por forma a incentivar a frequência de jovens e adultos 

que assim usufruem de formação de curto-ciclo. O objectivo é fortalecer a cooperação 

entre instituições de cursos de médio e de curto prazo; 

• Na área dos professores está em curso uma reforma em relação à formação de 

professores de ensino primário e secundário inferior por forma a especializar os 

professores nas áreas de ciências naturais, a fortalecer a formação didáctica dos 

professores.  

 

Quadro 9. Indicadores gerais da educação na Dinamarca.  

Taxa de alfabetização 100% 

Taxa de analfabetismo masculino 0% 

Taxa de analfabetismo feminino 0% 

Idades limite de educação obrigatória 6-16 anos 

Gastos com a educação e percentagem do PIB dedicado à educação 8.28% 

Estabelecimentos educativos não universitários 2837 

Rácio de alunos por professor 

11,4 (Ensino primário e secundário nível inferior 

8,6 (gymnasium, HF) 

11,9 (HHX) 

7,9 (HX) 

 Fonte: Statistical Yearbook, 2007, www.dst.dk e Eurostat. 

 

Do quadro anterior apenas queremos destacar que na Dinamarca toda a população sabe ler e 

escrever, não existindo qualquer distinção entre homens e mulheres. 
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Em termos de investimento na educação, a par da Suécia e do Chipre, a Dinamarca é um dos 

países da Europa e do Mundo que dedica maior percentagem de investimento público à 

educação e à formação. 

 

2.3. O panorama educativo dinamarquês através dos indicadores 

internacionais 

A Dinamarca é considerada não apenas um dos países com melhor nível de vida, como 

também um dos países com melhor nível de educação do mundo. Esta situação é comprovada 

através dos vários projectos estatísticos internacionais onde a Dinamarca participa. 

De seguida iremos brevemente analisar a o panorama do sistema educativo dinamarquês 

através dos indicadores estatísticos internacionais. 

 

Figura 3. Gráfico de resultados do desempenho da Dinamarca em Leitura, Ciências e Matemática no 

PISA 2000, 2003 e 2006. 

 

 

 

No que respeita ao PISA a Dinamarca não tem tido um desempenho de destaque, embora não 

se possa afirmar que esteja mal classificada. Digamos que, na matemática, os alunos 

dinamarqueses de 15 anos estão ligeiramente melhores, pois atingiram resultados de 

desempenho acima da média dos países da OCDE, embora não muito significativamente, 

oscilando entre o 14º e o 15º lugar da tabela ao longo dos anos. 

De salientar que a vizinha Finlândia é quem se destaca em termos de desempenho nas três 

áreas, ocupando sempre os primeiros lugares da tabela ao longo dos anos. Sendo que, a Suécia, 

a Islândia e a Noruega têm mais ou menos desempenhos semelhantes aos da Dinamarca, mas 

Média OCDE 
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a Suécia e a Islândia encontram-se quase sempre melhor classificadas que a Dinamarca e a 

Noruega. 

Num a outro projecto estatístico internacional levado a cabo pela OCDE, o “Education at a 

Glance”, ou em português, o Panorama da Educação, onde os sistemas de educação são 

avaliados a partir de um vasto número de indicadores, a situação da Dinamarca mantém-se de 

uma maneira geral, favorável. 

Ainda que este projecto estatístico tenha uma variedade muito grande de indicadores 

seleccionámos apenas alguns para ilustrar um pouco a situação educativa dinamarquesa. 

 

Quadro 10. Indicadores gerais sobre a educação na Dinamarca – OCDE – “Education at a Glance 2008”.  

Indicadores Valores Ano a que se 
refere 

Média OCDE 

Percentagem da população de 25 a 64 anos com o ensino 
secundário de nível superior 

82% 

 

2006 68% 

Percentagem da população de 25 a 64 anos com ensino 
terciário  

35% 2006 27% 

Taxa de conclusão do ensino secundário de nível superior 86% 2006 83% 

Taxa de conclusão do ensino terciário 44,6% 2006 37,3% 

H 71,4% 2006 73% Taxa de emprego das pessoas com 
ensino secundário de nível inferior por 
sexo M 54,5% 2006 50,1% 

H 78,6% 2006 82,9% Taxa de emprego das pessoas com 
ensino secundário de nível superior por 
sexo 

M 63,6% 2006 66,6% 

H 90,3% 2006 89,4% Taxa de emprego das pessoas com 
ensino terciário por sexo 

M 86,1% 2006 79,8% 

Gastos com educação (todos os níveis) em percentagem do 
PIB 

7,4% 2005 5,8% 

Percentagem de investimento público do total de 
investimento em educação 

92,3% 2005 85,5% 

Percentagem do investimento privado do total de 
investimento em educação 

7,7% 2005 14,5% 

Número de horas previstas na educação/formação não-
formal no local de trabalho 

934h 2003 389 h 

 

Os níveis de conclusão do ensino secundário são muito elevados na Dinamarca, tal como na 

maioria dos países da OCDE, e a maior expansão recente ocorreu no sector do ensino superior 
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como comprovam os números referentes à população que concluiu pelo menos a educação 

terciária. 

Em relação à frequência na educação terciária podemos constatar que a Dinamarca está 

bastante acima da média dos países da OCDE, sendo que o grupo das pessoas com idades 

entre os 25-34 está mais representado que o grupo 55-64 anos (Education at a Glance, 2008). 

Outras das tendências evidenciadas pela maioria dos países participantes é o aumento de 

incentivos para obter uma qualificação de nível superior, quer em termos de salários mais 

elevados quer em termos de melhores perspectivas de emprego o que, também, se verifica na 

Dinamarca (Education at a glance, 2008). E a procura de trabalhadores altamente qualificados 

cresceu substancialmente no mercado de trabalho (Indicador A1). 

Em termos de investimento na educação, o montante total de fundos atribuídos às instituições 

de ensino em todos os níveis de educação e ensino cresceu em todos os países na última 

década. 

A Dinamarca é um dos países com maior percentagem do PIB destinada à Educação e que ao 

contrario das tendência da maioria dos outros países tem vindo a aumentar esse investimento 

nos últimos anos.  

Em relação ao ensino primário, secundário e não terciário, podemos verificar que a 

Dinamarca teve um aumento superior nos gastos com a educação, do que o crescimento do 

número de alunos. No ensino superior o aumento no investimento em educação está a par do 

aumento de investimento por aluno e bastante acima do aumento do número de alunos, o que 

deixa a Dinamarca com uma avaliação muito positiva. No entanto, em termos comparativos 

com os outros países não podemos afirmar que a Dinamarca esteja entre o grupo de países que 

mais aumentaram o seu investimento em educação.  

Em termos de investimento privado na educação, verificamos que existe uma tendência geral 

dos países para um aumento, no entanto, a Dinamarca é um dos países onde este aumento é 

menos significativo, devido aos elevados financiamentos públicos das instituições de 

educação do Estado e privadas, como referimos anteriormente.  

Um outro indicador interessante tem a ver com os salários dos professores que na Dinamarca 

são relativamente altos, embora não sendo dos mais altos, mas o que é de realçar é o facto dos 

professores em início de carreira, e os professores com mais experiência não variarem muito, 

ao contrario dos outros países.  
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Estes são apenas alguns dos indicadores que descrevem o sistema educativo dinamarquês, 

uma perspectiva comparada. No entanto, existem outros indicadores que nos aproximam um 

pouco mais do sistema de ALV dinamarquês. 

Reunimos de seguida alguns dados que nos ajudam a caracterizar melhor a educação na 

Dinamarca, a partir das estatísticas fornecidas pela UNESCO. A selecção dos indicadores foi 

feita de modo a conseguirmos caracterizar de uma forma mais abrangente possível os sistemas 

educativos dos países analisados. 

 

Quadro 11. Indicadores gerais sobre a educação na Dinamarca - UNESCO.  

Indicadores Valores Fonte  

Média de anos de escolarização dos adultos 9.7 
UNESCO 

World Development Indicators Database 

Duração da escolaridade obrigatória 10 anos UNESCO  Institute for Statistics 

Idade de início da escolaridade obrigatória (2006) 7 anos UNESCO  Institute for Statistics 

Crianças matriculadas no ensino pré-primário (2006) 95% UNESCO  Institute for Statistics 

Idade das crianças que entram no ensino pré-primário (2006) 3 anos UNESCO  Institute for Statistics 

Crianças matriculadas no ensino primário (2006) 99% UNESCO  Institute for Statistics 

Idade das crianças que entram no ensino primário (2006) 7 anos UNESCO  Institute for Statistics 

Duração do ensino primário 6 anos UNESCO 

Jovens matriculados no ensino secundário (2006) 89% UNESCO  Institute for Statistics 

Duração do ensino secundário (2006) 6 anos UNESCO 

População matriculada no ensino terciário 80% UNESCO  Institute for Statistics 

% do PIB para gastos em educação (2005) 8,39% UNESCO Institute of Statistics 

Gastos públicos com a educação como percentagem dos total 
de gastos públicos (2005) 15,4% Nações Unidas – Programa Desenvolvimento Humano 

% do investimento público no ensino pré-primário (2005) 9% UNESCO  Institute for Statistics 

% dos gastos com educação destinados ao ensino primário 
(2005) 22% UNESCO  Institute for Statistics 

% dos gastos com educação destinados ao ensino secundário 
(2005) 36% UNESCO  Institute for Statistics 

% dos gastos com educação destinados ao ensino terciário 
(2005) 29% UNESCO  Institute for Statistics 

População com ensino terciário 27% Nações Unidas – Programa Desenvolvimento Humano 

Esperança média de frequência na escola (2006) 16,7 UNESCO  Institute for Statistics 

Taxa de Literacia 99,1% UNESCO  Institute for Statistics 
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Estes indicadores apenas nos dão uma perspectiva geral do sistema educativo da Dinamarca, 

no entanto, mais à frente quando desenvolvermos a análise comparativa entre os países 

analisados, consideramos que nos poderão dar um contributo importante para a leitura das 

estratégias de ALV. 

De entre todos estes dados, gostaríamos, no entanto, de destacar que a Dinamarca tem um 

elevado número de crianças inscritas no ensino pré-primário, bem como nos restantes níveis 

de ensino. O que evidencia que, de facto, a cultura dinamarquesa valoriza bastante a educação 

e as qualificações da sua população.  

Esta situação é, também, reforçada por outros dados como: a elevada percentagem do PIB 

destinado à educação, a percentagem de gastos públicos destinados à educação, o elevado 

numero de anos médios esperados na educação, a elevada percentagem da população no 

ensino terciário. 

De seguida iremos explorar alguns indicadores seleccionados das bases de dados do Eurostat 

e Labour Force Survey que nos fornecem dados mais precisos sobre o panorama de ALV da 

Dinamarca. Estes indicadores foram seleccionados não apenas pela sua identificação enquanto 

indicadores de ALV nas bases de dados consultadas mas, também, surgem identificados como 

dados que contribuem para a construção de uma tipologia de estratégias de ALV, propostos 

pelo projecto internacional “Towards a Lifelong Learning Society in Europe: The 

Contribution of the Education System” no relatório final da equipa do subprojecto 1 (2007). 
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Quadro 12. Indicadores gerais sobre a educação na Dinamarca - Eurostat. 

 

 

 

 

Indicadores Valores Ano a que se 
refere Media UE 27 

Percentagem da população com menos do que 
o ensino secundário de nível inferior e que não 
frequenta nenhuma actividade de educação ou 
formação 

12,4% 2007 15,2% 

Percentagem de alunos no ensino secundário 
de nível superior no ramo profissional 55,3% 2006 57% 

Percentagem de crianças de 4 anos que estão 
em instituições educativas 93,4% 2006 86,8% 

Percentagem da população com 18 anos na 
educação 80% 2006 77,4% 

Média do número de anos esperados na 
educação  18,9 2006 17,2 

Percentagem da população total  adulta de 25-
64 anos que participa na educação e/ou 
formação nas 4 semanas anteriores ao 
questionário (2007) – Total 

29,2 2007 9,5 

Percentagem da população adulta de 25-64 
anos que participa na educação e/ou formação 
nas 4 semanas anteriores ao questionário 
(2007) – Homens 

24,2 2007 8,6 

Percentagem da população adulta de 25-64 
anos que participa na educação e/ou formação 
nas 4 semanas anteriores ao questionário 
(2007) – Mulheres 

34,2 2007 10,3 

Taxa de desemprego das pessoas com menos 
25 anos (2008) 8,5 2008 15,5 

Taxa de desemprego das pessoas de 25-74 anos 
(2008) 2,5 2008 5,9 

Percentagem da população de 25-64 anos que 
completou o ensino secundário nível superior 
(2008) 

75,5 2008 70,8 

Percentagem da população adulta de 25-64 
anos que concluiu o ensino superior (2006) 34,7 2006 22,9 

Percentagem da população em risco de pobreza 
depois de transferência social (2007) 12 2007 16 

Desigualdade na distribuição de rendimentos 3,7 2007 4,8 

Total dos gastos públicos com recursos 
humanos  8,28 2005 5,04 
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Como podemos verificar, a Dinamarca mantém sempre um padrão de educação positivo em 

todos os indicadores acima identificados. É interessante de notar os níveis bastante elevados 

de literacia na população, a que muito se deve o movimento das escolas populares 

dinamarquesas. Por outro lado, estes resultados positivos também se devem ao elevado 

investimento nos vários níveis de ensino, bem como a percentagem do PIB destinada à 

educação.  

De facto estes indicadores comprovam que a educação na Dinamarca é considerada como um 

dos principais pilares do desenvolvimento do país, e que os recursos humanos são uma das 

suas principais fontes de riqueza.   

Em relação aos indicadores de ALV que recolhemos do Eurostat, podemos verificar que a 

Dinamarca se encontra muito acima da média dos países da UE, o que significa que na 

Dinamarca a prática de ALV está bastante consolidada, sendo que as mulheres são as que 

mais participam em actividades de educação e formação acima dos 25 anos.  

Em termos de aprendizagens informais, estas estatísticas são bastante difíceis de contabilizar 

pois elas são baseadas em respostas de pessoas e é difícil precisar o que é que cada uma 

encara como aprendizagem em ambiente informal. No entanto, cerca de 33% dos cidadãos 

europeus declararam ter frequentado algum tipo de aprendizagem informal as quatro semanas 

anteriores ao questionário.  

 

Quadro 13. Taxa de participação em qualquer tipo de aprendizagem por idade e sexo. - Dinamarca 

 

O quadro acima mostra-nos a taxa de participação em algum tipo de actividade de 

aprendizagem (formal, não-formal e informal). De facto verificamos que existe uma enorme 
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variação entre os vários países e que se identificam três grupos principais. Um grupo onde a 

taxa de participação é menos de um terço da população; um outro grupo onde a taxa de 

participação abarca de um a dois terços da população; e um terceiro grupo onde mais de dois 

terços da população participa em algum tipo de actividade de aprendizagem. 

Neste último grupo encontramos a Dinamarca, a Suécia, a Finlândia, o Luxemburgo, a 

Eslovénia e a Áustria. Tal como no resto do países a taxa de participação da Dinamarca 

diminui com a idade, e os mais jovens são os que se encontram mais envolvidos em 

actividades de aprendizagem (talvez por a maioria deles ainda estar na educação formal). 

Na Dinamarca não existe uma diferença muito significativa entre a taxa de participação das 

mulheres e dos homens.  

A Dinamarca volta a ocupar uma das posições mais elevadas com 66% da população a 

afirmar que participou em actividades de aprendizagem informal. As pessoas com níveis de 

educação mais elevados são as que mais afirmam que participaram nestas actividades de 

aprendizagem (83%). 

Em relação às taxas de desemprego, embora sendo superior à dos adultos, a taxa de 

desemprego dos jovens é metade da média da UE, o que é significativamente positivo, e a 

taxa de desemprego dos adultos de 25-64 anos é igualmente cerca de metade da média da UE, 

o que indica que existe uma certa facilidade de emprego na Dinamarca, quer para jovens quer 

para adultos. Esta última tendência ainda é confirmada pela elevada taxa de população adulta 

que completou o ensino secundário de nível superior.  

Embora todos os indicadores anteriormente analisados nos ajudem a caracterizar o contexto 

educativo da Dinamarca, relativamente aos outros países, de facto não existem muitos 

indicadores que digam respeito à ALV. 

Nesse sentido, de seguida iremos explorar um pouco os dados que nesta investigação optámos 

por seleccionar para caracterizar as estratégias de ALV de cada país, entre os quais alguns dos 

anteriormente referidos.  

Por considerarmos que os indicadores são demasiado redutores e simplificadores da realidade 

da ALV numa perspectiva que encara a educação como um processo onde se interligam um 

conjunto de dimensões que a tornam um fenómeno complexo (Neves, 2008) procuramos 

explorar outros dados que nos possibilitassem a caracterização da estratégia de ALV dos 

cinco Estados-membros em estudo.  

De seguida, iremos debruçar-nos sobre um conjunto de dados oriundos não apenas das 

avaliações estatísticas mas, também, dados recolhidos dos documentos políticos relativos à 
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estratégia de ALV, que nos podem fornecer uma visão mais clara e abrangente das finalidades 

e dos objectivos das estratégias de cada país para a ALV.  

 

3. A estratégia de Aprendizagem ao Longo da Vida 

Num total identificámos quatro documentos políticos que enquadram a estratégia de ALV da 

Dinamarca, entre os quais o relatório de progresso sobre a implementação do programa 

Educação e Formação 2010.  

 

Quadro 14. Documentos políticos sobre a estratégia de ALV da Dinamarca identificados para 

análise.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A análise destes documentos que de seguida iremos apresentar será estruturada a partir das 

categorias de análise que orientaram a análise de conteúdo efectuada aos documentos. Iremos 

dar uma visão geral da análise de todos os documentos fazendo referências e exemplificando 

com partes de cada documento, sempre que consideraremos necessário. 

 

Nº. Documento Autor Data Fonte 

1 Denmark’s contribution to 

the 2008 Joint Council/ 

Commission Report on the 

Implementation of the Work 

Programme “Education and 

training 2010” 

Danish government 2007 Site da Comissão Europeia 

Bienal Joint reports on the 

implementation of the Education 

and training 2010 program 

2 Denmark’s Strategy for 

Lifelong Learning 

Danish government 2007 Denmark’s contribution to the 2008 

Joint Council/ Commission Report 

on the Implementation of the Work 

Programme “Education and training 

2010” 

3 Progress, Innovation and 

Social Cohesion – Strategy 

for Denmark in the Global 

economy 

Danish government 2006 Denmark’s contribution to the 2008 

Joint Council/ Commission Report 

on the Implementation of the Work 

Programme “Education and training 

2010” 

4 Agreement on future 

prosperity and welfare and 

investments in the future 

Danish government 2006 Denmark’s contribution to the 2008 

Joint Council/ Commission Report 

on the Implementation of the Work 

Programme “Education and training 

2010” 
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3.1. Os aspectos ideológicos e conceptuais 

Os quatro documentos da Dinamarca que analisámos podem ser considerados em dois grupos 

diferentes. Dois dos documentos são mais focados na ALV e na educação, enquanto que os 

outros dois documentos são mais orientados para a estratégia de desenvolvimento global do 

país, embora todos assumam a educação como principal pilar do desenvolvimento do país. 

Em termos de finalidades gerais para o desenvolvimento da Dinamarca é bastante visível que 

o país quer orientar todos os seus esforços para preparar a sociedade para os desafios da 

globalização, centrando os esforços na inovação, no progresso e na coesão social.  

De uma forma geral, podemos afirmar que as finalidades estão equilibradas em termos de 

ênfase dado ao Capital Humano, ao Capital Social e ao desenvolvimento pessoal.  

A Dinamarca define finalidades muito ambiciosas para o seu desenvolvimento a longo prazo e 

que visam melhorar aquilo que já de si é assumidos nos documentos como favorável, como o 

elevado padrão de qualidade de vida, o nível de emprego, etc., e a manutenção destes padrões 

elevados é sempre associada à necessidade do envolvimento de todos e da participação de 

todos na concretização destes objectivos.  

Estes objectivos a longo prazo ambiciosos prendem-se, por exemplo, com o desejo de que a 

Dinamarca se torne num dos países mais atractivos do mundo para se viver e trabalhar, ao 

mesmo tempo que pretende ser um dos países mais competitivos e ricos do mundo. 

“Denmark should be among the most attractive countries in the world to live and to work in 10 and 20 

years from now” (Doc. 3). 

Embora definindo finalidades de progresso económico, a verdade é que nunca são dissociadas 

das finalidades de coesão social e de igualdade de oportunidades para todos.  

Na verdade, nestes argumentos ideológicos está muito presente a ênfase dada aos recursos 

humanos na Dinamarca, como fonte fundamental de riqueza do país. Naturalmente, 

encontramos também muitas referências aos princípios fundamentais que têm vindo a orientar 

a sociedade e a cultura dinamarquesas ao longo da sua histórica,  que são o diálogo, a 

cooperação, a democracia e a diversidade.  

O que a estratégia de desenvolvimento global definida para o país nos indica é que para se 

ultrapassarem os desafios impostos pela globalização é fundamental que o país tenha como 

base uma sociedade coesa onde existe uma igualdade de oportunidades para todos poderem 

desenvolver o seu projecto de vida e assim contribuir para o desenvolvimento do país como 

um todo, sendo que a educação e a formação, a par da inovação e do empreendorismo, são 

condições fundamentais para este desenvolvimento.  
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“It is essential that Denmark investigates the changes that prepare the Danish society for the future in a 

globalized world. For this reason, the globalization strategy devotes focus to the Framework conditions 

for education and training, research, entrepreneurship and innovation here in Denmark” (Doc. 3). 

O documento 4, é um documento orientado para o sistema bem-estar social do país. Neste 

documento as principais finalidades apontadas relacionam-se directamente com o emprego e 

com a garantia de condições de melhoria do mercado de trabalho.  

No entanto, ao longo de todo o documento não deixam de estar presentes finalidades muito 

relacionadas com o bem-estar social de todos, com particular destaque para o aumento do 

emprego e redução do desemprego incentivando o aumento do número de anos na vida activa, 

de modo a aumentar as regalias sociais aquando da reforma.  

Os documentos 1 e 2 são documentos mais focados na educação e formação e em particular 

na ALV. Em termos de ideais orientadores da acção, verificamos que mais uma vez está 

muito presente a finalidade de criar as bases para um desenvolvimento a longo prazo, a partir 

do desenvolvimento coerente dos recursos humanos do país, que passam necessariamente pela 

educação e pelo aumento de qualificações e competências de todos. 

Em termos de finalidades de ALV, os objectivos principais são desenvolver a ALV em todas 

as áreas onde o conhecimento e as competências humanas são aplicados e desenvolvidos.  

Mais uma vez nestes documentos pretende-se manter e aumentar o forte crescimento da 

Dinamarca através da qualidade e da coesão social, consideradas fundamentais para que o 

país atinja a finalidade de se tornar uma das sociedades baseadas no conhecimento líder 

mundial. Neste sentido, é importante que o sistema de educação e formação se torne o mais 

coerente e transparente possível, por forma a garantir não apenas o desenvolvimento de 

competências e qualificações para o emprego, como também garantir o desenvolvimento 

pessoal e social. Aqui a ALV é considerada o principio essencial para que o país atinja as 

ambiciosas metas a que se propõe. 

“The aim is to create a world-class education system and have everyone participate in LLL. It shall help 

develop Denmark as a leading knowledge society in a globalized world” (Doc. 2).  

As finalidades associadas aos diferentes níveis de educação e formação ao longo da vida vão 

variando, sendo que as finalidades associadas ao ensino pré-escolar, primário e secundário 

prendem-se mais com a qualidade e a excelência, e as finalidades do ensino superior, bem 

como com a educação de adultos, ou a formação profissional estão mais orientadas para fins 

profissionais, e para os desafios económicos e competitivos impostos pela globalização.  

Subjacente a todos os níveis e modalidades de educação e formação esta uma cultura de ALV 

que promova a criatividade, a independência e a responsabilidade. 
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“The education system shall contribute to promoting a culture of learning which promotes creativity, 

independence and responsibility” (Doc. 2). 

No que respeita à segunda subcategoria, referente aos pressupostos e ideias base manifestas 

nos documentos, podemos afirmar que de uma maneira geral as principais ideias apresentadas 

nos quatro documentos da Dinamarca evidenciam ideias muito coerentes e presentes em todos 

os documentos.  

Por um lado, está muito presente ao longo dos documentos a ideia de que a ALV deve 

garantir maior aquisição de conhecimentos e competências que se apliquem em todas as 

actividades e em todas as dimensões da vida das pessoas.  

“Lifelong learning has to be promoted in the many settings in which people acquire new knowledge and 

gain useful skills. This applies in education, at work, in liberal adult education and in association and 

leisure activities” (Doc. 2). 

Por outro lado, outra das ideias muito presentes é o facto da Dinamarca ter de usufruir da sua 

posição favorável economicamente e do seu potencial educativo e social, que favorecem a 

implementação da estratégia de ALV. Ao longo dos todos os documentos é muito evidente 

que a Dinamarca reconhece que o seu principal valor reside nos recursos humanos e que estes 

têm de ser potenciados para gerar riqueza para o país. 

“Denmark has, by international standards, a strong point of departure in terms of high employment, low 

unemployment, relatively equitable income distribution and a generally high level of education. At the 

same time, the Danish labour market is very flexible and international studies point to the fact that 

Denmark is among the countries with the highest level of competitiveness and is one of the countries, 

which invests the most in the development of human resources. Moreover, the Danish society is based 

on shared fundamental democratic values and a historic tradition of change through dialogue and 

cooperation” (Doc. 2). 

“Denmark has a good starting point from which to carry out this task” (Doc. 3). 

No entanto, adverte-se que o sucesso desta estratégia está directamente relacionado com a 

participação de todos na sua implementação e no seu desenvolvimento. 

Temos também uma outra ideia muito presente que é a relação entre a participação activa na 

ALV como forma de garantir o sucesso no mercado de trabalho e na sociedade em geral, 

sempre realçando a necessidade de envolver todos os participantes. 

Os dinamarqueses encaram a globalização mais como uma oportunidade para potenciar mais 

e melhores oportunidades de emprego, do que um obstáculo. Neste contexto a força de 

trabalho é considerada uma mais valia e a sua qualificação um factor de sucesso essencial. 

“Globalization creates a more open world which provides opportunities to increase prosperity and to 

create better jobs. At the same time globalization is accompanied by a process of increased integration 
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which links the economies of countries closer together through increased trade, cooperation, investment 

and movement of labour across national borders” (Doc 2).  

“Globalization brings new opportunities and challenges for governments, companies and citizens 

throughout the world. Economic, cultural and political relations across national borders are becoming 

increasingly closer. The world is becoming more open” (Doc. 3). 

De uma forma geral podemos afirmar que as ideias base mais significativas que estão 

presentes nos documentos analisados são as seguintes: 

• A Dinamarca tem vantagens que têm de ser mantidas e potenciadas; 

• Uma elevada participação na ALV é a condição mais importante para a 

competitividade e para que todos participem activamente no mercado de trabalho e na 

sociedade; 

• A globalização e as suas consequências são encaradas mais como potenciadores de 

sucesso do que obstáculos. 

Existem ainda documentos, como o documento 4 que tem finalidades muito precisas e 

relacionadas com o mercado de trabalho e onde os pressupostos apontam para a necessidade 

trabalhar para que as pessoas entrem na reforma o mais tarde possível, para que se aumente o 

número de pessoas activas e para que se reduza a necessidade de garantir benefícios sociais, o 

que contribui para a sustentabilidade das finanças públicas.  

“Later retirement increases the labour force, reduces the number of benefit recipients and in that way 

supports fiscal sustainability” (Doc. 4). 

Em termos de preocupações (outra das subcategorias dentro da categoria dos aspectos 

ideológicos) e necessidades evidenciadas no documentos, de uma forma geral não são 

reconhecidos obstáculos à implementação da estratégia de ALV na Dinamarca, dadas as 

condições favoráveis de que o país usufrui. 

“No significant obstacles have been noted to the establishment of the strategy, which is based on the 

wide-ranging inclusion of all relevant stakeholders as well as broad political backing” (Doc. 1). 

As principais preocupações manifestadas prendem-se com o aumento das qualificações e 

competências do mercado de trabalho por forma a assegurar esta posição favorável, e manter 

a coesão social potenciando a competitividade e a inovação.   

“A well-qualified workforce is needed. This is decisive for securing competitiveness, welfare and 

cohesion, especially because the demands concerning the general and professional competences of the 

workforce will increase while the demand for manpower with low or narrow competences will fall in 

the years to come” (Doc. 1). 
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Existem ainda alguns trabalhadores que não se conseguem adaptar ao dinamismo actual do 

mercado de trabalho e outros que não conseguem entrar. Para que a Dinamarca se torne líder 

mundial em termos de sociedade de conhecimento há que concentrar os esforços nestas 

pessoas.  

“The skills of the labour force must therefore be increased at all levels. More people must have a 

qualifying education, and more people need to go through the education system and pass faster out into 

the labour market” (Doc. 2). 

Neste sentido, é fundamental garantir que aqueles que ainda não usufruem de oportunidades 

iguais, tenham acesso ao sistema de educação e  formação e consequentemente ao mercado de 

trabalho. 

Em alguns documentos, como o documento 2 e o documento 3, são evidenciados alguns 

problemas como o nível de literacia de algumas crianças que concluem a escolaridade 

obrigatória. Manifesta-se alguma preocupação com o facto do ensino básico e secundário 

dinamarquês ser um dos mais caros do mundo, e o  facto da sua posição em termos de 

resultados dos projectos estatísticos internacionais como o PISA, ser positiva, mas não ser um 

dos primeiros lugares.  

“However, academic standards in school are not comparable to those found in most other wealthy 

countries, despite the fact that the Danish primary and lower secondary school system is one of the 

world’s most expensive. One in every six children leaves lower secondary school without being able to 

read properly” (Doc. 3). 

“However, it is a major challenge that one in six children leave school with insufficient reading skills 

and that the academic level of the Danish Folkeskole is not quite as high as in other countries with 

which Denmark usually compares itself” (Doc. 4). 

Neste sentido, são apontadas necessidades de apostar mais nas reformas destes níveis de 

ensino elementares, especialmente nas disciplinas de matemática, leitura, ciências e inglês. 

Por outro lado evidenciam-se preocupações no sentido de tornar o sistema mais apto a apoiar 

não apenas os alunos com necessidades especiais, como também aqueles alunos que se 

destacam e que evidenciam capacidades excepcionais.  

“Children with learning difficulties must be given special attention in order to strengthen their academic 

competences. And the brightest must be offered greater challenges” (Doc. 3). 

Em relação ao ensino secundário superior, as principais preocupações manifestadas estão 

presentes no documento 3, e prendem-se mais com as taxas de desistência, que devem ser 

combatidas com uma maior oferta de oportunidades de formação profissional. 
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De uma forma geral, podemos afirmar que as preocupações centram-se mais no mercado de 

trabalho e na necessidade das pessoas estarem mais bem preparadas para esse mercado.  

Nesse sentido, a preocupação com o futuro e a necessidade de garantir que exista um número 

de pessoas no activo suficiente para que se possa assegurar benefícios sociais para aqueles 

que já não estão no mercado de trabalho, é também muito evidente.  

“Like most other EU countries, Denmark is facing a number of challenges in coming decades. With a 

high degree of certainty, demographics will lead to increasing numbers of elderly citizens, who can 

expect to live longer, and fewer in the age groups that have traditionally been the most active in the 

labour market “(Doc. 4). 

Para aprofundarmos algumas das questões a que procuramos responder com esta categoria 

dos aspectos ideológicos, desenvolvemos uma análise lexical quantitativa de modo a 

percebermos os sentidos das políticas de ALV presentes nos documentos em análise. 

Nesse sentido, identificámos alguns dos termos que nos parecem exprimir mais estes sentidos 

e contabilizá-los nos documentos. Os termos contabilizados foram: “innovation”, 

“competitiveness”, “labour market”, “monitoring”, “evaluation”, “personal 

fulfilment/development”, “Social cohesion”, “economy/economic development”, “Skills”, 

“Competences”, “Basic skills”, “labour force”. Os resultados estão sintetizados no quadro 

seguinte. 

 

Quadro 15. Análise de Conteúdo Lexical: Frequências e Presenças de termos que evidenciam os sentidos e 

as finalidades da ALV -  Dinamarca. 

Vocábulos mais frequentes Skills – Frequência absoluta: 153 

Labour market - Frequência absoluta: 148 

Competences - Frequência absoluta: 88 

Innovation – Frequência absoluta: 73 

Vocábulos menos frequentes Basic Skills – Frequência absoluta: 5 

Social cohesion -  Frequência absoluta: 2 

Monitoring -  Frequência absoluta: 4 

 

Como podemos verificar pelo quadro de resultados sintetizados, a Dinamarca está bastante 

comprometida em atingir elevados níveis de inovação e para isso aposta fortemente na 

actualização e aumento de competências e capacidades para o mercado de trabalho. Esta era já 

uma ideia que tinha resultado da nossa análise qualitativa e que agora vemos reforçada. 
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Em termos de vocábulos menos presentes, salientamos um facto que nos surpreendeu que foi 

a fraca frequência do termo “social cohesion”, que na análise qualitativa nos pareceu estar 

bastante reforçado. O termo “Basic skills”, pensamos que está mais referido por outros termos 

como “scientific literacy”, ao “mathematic competencies” e “reading competencies”. O termo 

“monitoring” está pouco representado para o termo “evaluation” teve uma frequência absoluta 

de 36, o que indica que tem algum significado embora não mito relevante. 

Esta análise quantitativa de vocábulos reforça a nossa ideia de que a Dinamarca está apostada 

em desenvolver uma estratégia de ALV que assenta no aumento de qualificações da sua 

população de forma a contribuir para a inovação e a competitividade do país no contexto da 

economia e da sociedade do conhecimento. 

 

3.2. Os objectivos operacionais e de aplicação concreta 

Em relação aos aspectos operacionais, que visam aplicação prática concreta estes documentos 

apresentam um conjunto muito vasto de objectivos gerais para o desenvolvimento global do 

país, para o sistema de educação e formação, e objectivos específicos para a ALV e para cada 

nível de educação e de formação. 

Relativamente à sociedade do conhecimento prevê-se uma aumento do investimento até 2010, 

apela-se ao maior investimento público e privado por forma a garantir uma investigação e 

inovação comparável aos melhores desempenhos mundiais. 

Nesse sentido, os objectivos centram-se na promoção do empreendorismo, e uma aposta na 

capacidade de inovação e competitividade das empresas dinamarquesas, por forma a que até 

2015 a Dinamarca se torne líder mundial em termos de sociedade do conhecimento. 

Em termos de objectivos gerais das reformas educativas que estão a ser levadas a cabo são 

praticamente todos orientados para a educação formal, sendo os objectivos gerais da ALV 

muito vagos. 

De uma forma geral, os objectivos gerais definidos para o desenvolvimento do sistema de 

educação e da formação, vão de encontro às finalidades que identificámos. No entanto, a 

nossa análise permitiu-nos identificar uma certa tendência para a definição de objectivos mais 

orientados para a formação profissional e para as várias ofertas de educação de adultos, no 

sentido de melhorar as qualificações do mercado de emprego.  

Para o sistema de educação e de formação no geral são apontados objectivos relacionados 

com a coerência do sistema educativo, do pré-escolar ao ensino superior, por forma a que 
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todos tenham acesso às competências básicas, e a uma educação de qualidade que sirva de 

base sólida para a ALV. Nesse sentido, promove-se a abertura dos programas e cursos de 

educação e formação a todos, e à sua adaptação às necessidades dos indivíduos e da sociedade. 

Estes são os objectivos mais genéricos que se associam ao sistema de educação e de formação. 

Temos como objectivo claro a oferta de uma educação e formação de adultos de elevada 

qualidade, não apenas para os que estão no mercado de trabalho, como também para os que 

estão fora dele; temos também como objectivo o desenvolvimento de um sistema de 

reconhecimento e actualização de competências que deve ser promovido e apoiado por 

empregadores e empregados, e a necessidade de existir um constante acompanhamento e 

orientação dos indivíduos no mercado de trabalho por forma a disporem de serviços de 

orientação e aconselhamento.  

Em termos de objectivos da estratégia de ALV podemos sistematizar os seguintes: 

• O acesso de todos à educação formal para todos terem competências e aptidões; 

• Equilibrar as exigências do mercado trabalho com a educação; 

• Qualificar mais pessoas para mercado de trabalho; 

• Actualizar competências no ambiente de trabalho;  

• Maior investimento público e privado; 

• Aumentar as ofertas de educação e aconselhamento para jovens e adultos; 

• Reconhecer as aprendizagens anteriores; 

• Mais e melhor educação superior e mais parceiras com empresas e actores públicos. 

Ao nível da educação formal, numa apreciação geral verificamos que os objectivos e acções 

propostas evidenciam uma tendência para uma maior accountability e avaliação quer dos 

alunos, quer das escolas quer dos responsáveis públicos pela educação sejam eles municipais 

ou governamentais. Maior pressão para se atingirem resultados.  

Em termos de iniciativas de intervenção prioritária, identificamos as seguintes para cada nível 

e ensino: 

Ensino pré-escolar: 

Iniciar o ensino das línguas a partir dos 3 anos; desenvolver currículos pedagógicos para todas 

as instituições de ensino pré-escolar com disciplinas, sendo uma das principais a leitura. 
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“Language assessment is to be introduced for all children at the age of 3 and again at the age of 6 when 

they start in the pre-school class so that the education and teaching can take its starting point in 

individual language qualifications” (Doc. 1). 

Ensino primário e secundário de nível inferior: 

No que diz respeito à educação primária e 1º ciclo o objectivo principal é o aumento da 

performance dos alunos por forma a que as crianças sejam academicamente competentes e 

seguras para competir no mundo. 

“Denmark should have a world top performing primary and lower secondary school system. A school 

where all children become academically competent, feel secure and thrive, and become equipped to 

succeed in life in Denmark or in the world at large” (Doc. 3). 

Nesse sentido os objectivos para este nível de ensino são principalmente a aquisição de 

conhecimentos e aptidões que promovam a criatividade e a independência por forma a 

preparem as crianças para o futuro, especialmente nas áreas da ciência, matemática, leitura e 

inglês. 

Sintetizando, as principais actividades promovidas são: 

• Melhorar as competências académicas e as aptidões dos alunos; 

• Melhorar a leitura, matemática, ciência e inglês; 

“Plans of action for fundamental subject areas are to be drawn up: reading, mathematics, natural science 

and English, and new teacher training program is to be launched that ensures better quality in the 

education and targeted in service training of teachers and head teachers in primary and lower secondary 

education” (Doc. 1). 

• Testar e avaliar para ter ideia clara da situação dos alunos; 

• Conhecimento da linguagem o mais cedo possível; 

• Alargar a escolaridade obrigatória de 9 para 10 anos, tornando um ano de ensino pré-

escolar obrigatório; incrementar a disciplina e o respeito; 

• Especializar os professores por forma a garantir o aumento da qualidade deste nível de 

ensino; 

• Melhorar os instrumentos pedagógicos da gestão das escolas; 

• Responsabilizar autoridades locais pelos resultados; 

• Fortalecer a cultura de avaliação com a introdução de testes nacionais, bem como a 

obrigatoriedade de desenvolver um plano pessoal; 
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• Os exames de conclusão do ensino primário e secundário devem ser obrigatórios e 

deve ser aumentado o número de testes; 

“National tests in Danish are to be introduced in the 2nd, 4th, 6th and 8th form, with a focus on reading. 

There are also to be national tests in mathematics in the 3rd form and the 6th form, in English in the 7th 

form, and in physics/chemistry, geography and biology in the 8th form. The tests are to be used in the 

school’s ongoing evaluation of the individual pupil’s learning development” (Doc. 3). 

“The evaluation culture is to be strengthened by the introduction of ten national tests in the course of a 

school process, and an individual plan of action is to be introduced. Primary and lower secondary 

education final examinations are to be made compulsory and the number of examination subjects 

increased” (Doc. 1). 

Nível secundário superior: 

Um dos principais objectivos apontados é todos os jovens completarem o ensino secundário 

por forma a entrarem no mercado de trabalho. 

“All young people should complete a general or vocational upper secondary education program – either 

a vocational education and training (VET) program or a general upper secondary education program. 

Good qualifications are the basis for enabling everyone to succeed in the labour market of the future” 

(Doc. 3). 

Nesse sentido um dos objectivos quantificáveis definidos é que até 2010 se tenham 85% dos 

jovens com ensino secundário até 2010. Para além disso, os programas devem ser abertos para 

que os alunos mais fortes consigam potenciar as suas capacidades e também aberto para 

aqueles que aprendem com mais dificuldades. 

Deve ser promovida uma maior responsabilização por parte dos municípios em relação 

participação dos jovens neste nível de ensino, e devem ser oferecidos serviços de orientação 

escolar, oferecendo mais e melhores oportunidades educativas para os jovens com poucas 

qualificações. Devem, também,  ser fomentados esforços para aumentar o número de postos 

de trabalho com formação, nas empresas publicas e privadas. Pretende-se, assim, que as 

opções dentro deste nível de ensino devem ser mais flexíveis e devem conter mais ofertas de 

formação profissional. 

“Municipalities shall be responsible for helping to ensure that young people complete a general or 

vocational upper secondary education through, among other things, better guidance and improved 

educational provision for weak learners” (Doc. 2). 

O ensino profissional é o alvo preferencial para a concentração de esforços, ao mesmo tempo 

que se pretende que existam condições para que os alunos detenham as competências 

necessárias para o ensino superior.  
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“Graduation of vocational education and training is to be introduced that meets the needs of the labour 

markets, so that all young people can get an education suiting their qualifications and improving the 

possibilities for access to higher education” (Doc. 1). 

No ensino secundário as disciplinas obrigatórias devem ser cada vez menos de modo a que os 

jovens possam experimentar outras opções. E em termos quantificáveis o governo 

dinamarquês pretende que até 2015, 95% dos jovens tenham completado o ensino secundário 

nível superior. 

“95 per cent of all young people shall complete a general or vocational upper secondary education by 

2015” (Doc. 2). 

Ensino Superior: 

Devem ser criados novos cursos com uma maior componente prática que favoreça a entrada 

no mercado de trabalho; o número de jovens e adultos a frequentar o ensino superior deve ser 

de 50% do total dos alunos que completam o ensino secundário de nível superior. 

“Short cycle higher education programmes will be made more attractive and flexible, they will be 

targeted towards the needs of the labour market and access to them from vocational education and 

training will be improved” (Doc. 2). 

Nesse sentido, é desejado ter 50% de jovens licenciados até 2015 e que esses jovens 

completem o ensino secundário até aos 25 anos, ao mesmo tempo que é fundamental 

aumentar o número de pessoas a frequentar cursos das áreas das engenharias, ciências e saúde. 

“50 per cent of all young people shall complete a higher education programme by 2015” (Doc. 1). 

“The government is now taking the initiative to a national strategy for the enhancement of natural 

science, technology and health to encourage more young people to take a training within these areas” 

(Doc. 1).  

Outro dos objectivos definidos é melhorar o acesso e o desenvolvimento do percurso 

universitário, facilitando os créditos para transferência de cursos. 

Relativamente ao estabelecimento de uma perspectiva global no ensino superior os objectivos 

vão no sentido de um incentivo à mobilidade, atrair estudantes estrangeiros, e garantir que as 

empresas contratem profissionais qualificados e altamente especializados. 

Para atingir estes objectivos as iniciativas propostas vão no sentido de um incremento das 

competências na língua inglesa especialmente no ensino secundário e profissional. 

“The education and training institutions should develop attractive academic and professional 

environments that can contribute to attracting and retaining highly qualified labour and companies in 

Denmark” (Doc. 3). 
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As tendências também apontam para a definição de programas de curta e média duração de 

ensino superior de alta qualidade cujo conteúdo reflicta as necessidades da sociedade e que 

seja comparável com outros cursos de outros países com elevado nível de qualidade. Nesse 

sentido também é desejável que existam novas universidades multidisciplinares com várias 

opções de educação e formação, e que sejam fortalecidas as relações entre universidades e 

empresas. 

Para o ensino superior os objectivos são de tornar as universidades uma referencia mundial de 

qualidade, através do melhoramento dos conteúdos e mais vocacionado para a investigação, 

bem como para as necessidades da sociedade. 

“Short-cycle and medium-cycle higher education programmes should have a content that reflects the 

needs of society” (Doc. 3). 

Nesse sentido está previsto que o financiamento das universidades seja de acordo com os 

níveis de qualidade e prevê-se a integração de instituições governamentais de investigação nas 

universidades. 

A avaliação das universidades deve ser feita de acordo com os padrões internacionais e deve 

ser concedida liberdade para as universidades atraírem bons investigadores e de qualidade. 

Outro dos objectivos definidos é a competição e a qualidade do sector público de investigação 

através do aumento de financiamento e garantia de condições sociais para que os 

investigadores promovam a sua actividade. 

“Publicly financed expenditure on research and development should reach 1 per cent of gross domestic 

product (GDP) in 2010” (doc. 3). 

Em relação ao desenvolvimento privado de inovação e investigação o objectivo é estimular a 

investigação privada cada vez mais de forma a que as empresas dinamarquesas sejam as mais 

inovadoras do mundo. 

Educação e formação de adultos: 

Devem ser fortalecidos os serviços de orientação e aconselhamento de acordo com as 

necessidades manifestadas pelas empresas e empregadores; deve ser desenvolvido o sistema 

de reconhecimento de competências; deve-se aumentar a participação de adultos em cursos 

que tenham uma maior componente de desenvolvimento de competências de leitura, 

matemática e ciências; todos os cursos oferecidos devem ser mais atractivos por forma a ir de 

encontro às necessidades de educação e formação não apenas dos indivíduos, mas também 

das empresas, ao mesmo tempo que se deve apostar no aumento da qualidade destes cursos; 

nesse sentido, o que se pretende implementar é uma actualização sistemática de competências 
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e garantir condições de financiamento nas empresas de modo a apoiarem a formação dos seus 

trabalhadores, o que pressupõe um aumento do investimento público e privado na promoção 

da formação de adultos em local de trabalho; outro dos objectivos importante é o 

desenvolvimento de um sistema de indicadores que permitam a monitorização do progresso 

destas medidas em relação aos objectivos definidos pelas políticas.  

“Efforts are to be strengthened for all groups in the labour market, from the low-skilled to highly 

qualified specialists. The aim is an increase in the overall competences of the labour force” (doc. 2). 

“The progress of efforts in the area of adult education and continuing training will be monitored through 

the development of an indicator system” (Doc. 2). 

Existem também acções específicas para aumentar as qualificações e aqueles mais 

desfavorecidos, com uma crescente responsabilização dos indivíduos. 

O documento 4, como já referimos é um documento específico, que embora se relacione com 

a ALV, digamos que lhe dá um “uso instrumental”, no sentido em que lhe confere um sentido 

utilitário para atingir objectivos que se relacionam com o aumento do número de pessoas no 

mercado trabalho. Nesse sentido, a ALV é encarada como uma forma de aumentar as 

qualificações e competências dos indivíduos não só para fazerem da mão-de-obra uma mão-

de-obra altamente qualificada e especializada, como também que dê competências aos 

indivíduos fora do mercado trabalho por forma a garantirem o seu acesso e a sua adaptação.  

“The main elements of the Welfare Agreement are: Later retirement from the labour market – making 

public finances more robust with respect to increasing life expectancy; Enhanced labour market policies 

to increase labour supply in the shorter run; Targeted efforts to strengthen employment among 

immigrants and descendants; Earlier study completion; Investments in the future: secondary education 

for all, more young people with tertiary education, strengthened adult retraining and education, more 

resources for research and development as well as strengthened innovation and entrepreneurship” (Doc. 

4). 

Consideramos que em termos de análise lexical, esta categoria não necessita de maior 

desenvolvimento, pois as análises quantitativas desenvolvidas nas categorias anteriores e 

posteriores, ajudam a clarificar algumas das ideias que se nos levantam em relação aos 

aspectos mais operacionais. 

 

3.3. As modalidades educacionais e níveis de educação  

Os documentos analisados explicitam uma ideia de aprendizagem, educação, formação em 

vários contextos e das mais diversas formas. Neste sentido, interessou-nos verificar quais os 
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modos de educação e aprendizagem referidos nos documentos e de que formas eles são 

equacionados e implicados neste paradigma da ALV. 

Nesta categoria a nossa análise combinou também uma análise de conteúdo lexical 

quantitativa, por forma a quantificarmos o número de vezes que as modalidades e os níveis 

educacionais são identificados nas categorias anteriores.  

“The strategy, which is to be implemented gradually in the period between 2007 and 2012, is to enhance 

the capacity and quality of adult and in service training efforts” (Doc. 1). 

Este excerto do documento 1, é bastante elucidativo acerca do conteúdo que encontrámos nos 

documentos da Dinamarca.  

A nossa análise evidenciou que ao longo dos documentos nos parece que as orientações são 

muito mais focadas para as idades adultas, e para os níveis de educação e formação mais 

elevados e de carácter profissionalizante.  

Embora nos pareça que de uma forma geral, a ênfase é dada na educação formal, 

considerámos que seria importante quantificar o número de vezes que cada modalidade 

educacional é referida nos documentos.  

Antes de apresentarmos estes resultados quantitativos, gostaríamos de referir um outro 

aspecto que nos pareceu importante, e que esta análise lexical quantitativa nos ajudou a 

esclarecer. 

Uma das tensões evidenciadas na análise dos documentos de referência da União Europeia 

para a educação e a formação, era o dualismo entre “educação” e “aprendizagem”. Nesse 

sentido quisemos verificar qual a presença deste termos nos documentos da Dinamarca, bem 

como o termo “formação” e “ALV”. O quadro seguinte sintetiza os resultados encontrados. 

 

Quadro 16. Análise lexical quantitativa de termos que ilustram a dualidade educação e aprendizagem. 

Número de referências  
Termos analisados 

Doc. 1 Doc. 2 Doc. 3 Doc. 4 Total 

Education 589 320 244 26 1179 

Learning 103 68 14 2 187 

Training 232 99 81 3 415 

Lifelong learning 50 33 6 0 89 
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Neste quadro podemos confirmar que a “educação” é de facto um processo muito valorizado 

nas políticas de educação e formação da Dinamarca. Como vimos anteriormente, pela lei 

dinamarquesa a educação não tem de ser escolar, e pode ser desenvolvida em casa, por 

exemplo. Neste sentido, consideramos que na Dinamarca a educação e de facto, bastante mais 

valorizada que a formação, ou a aprendizagem, o que se justifica pelas razões históricas que 

anteriormente aprofundámos.  

Outra nota, para referir a fraca referência ao termo “ALV”. Consideramos que, ao contrário 

do que acontece nos documentos da UE, a ALV é referida não como algo que tem de se 

atingir, que tem de se implementar, mas como algo que já faz parte da cultura do povo e, 

portanto, não necessita ser referida ou defendida com muita frequência. Não se trata de um 

objectivo claro a que todos os esforços devem responder, embora seja algo subjacente ao 

desenvolvimento do país e das pessoas, que se pressupõe como implementado e que deve 

continuar a ser apoiado. 

De seguida apresentamos um quadro síntese  que nos permite ter uma visão panorâmica dos 

documentos da Dinamarca, no que se refere aos tipos de educação e de aprendizagem 

considerados. 

Quadro 17. Análise de Conteúdo Lexical: Frequências e Presenças modalidades educativas e níveis de 

educação. 

 Modalidades educativas e níveis de educação 

Vocábulos mais frequentes Vocational education and training – Frequência absoluta: 105 

Higher education: Frequência absoluta: 148 

Adult education and training: Frequência absoluta: 128 

 

Vocábulos menos frequentes Pre-primary/ Preschool: Frequência absoluta: 17 

Informal learning: Frequência absoluta: 2 

Non formal learning 

Formal education 

Vocábulos mais presentes Primary and lower secondary education - Presente em 3 dos 4 docs. 

Vocational education and training -  Presente em 4 dos 4 docs. 

Higher education -  Presente em 3 dos 4 docs. 

Adult education / Training – Presente em 4 dos 4 docs. 

 

Vocábulos menos presentes Informal and formal learning - Presente em  

Non formal learning: Presente em 2 dos 4 docs. 

Formal education: Presente em 2 dos 4 docs. 

 

Antes de mais, gostaríamos de realçar que existe uma variedade de referências a modalidades 

de educação e aprendizagem, quer em relação aos níveis de escolaridade, quer a designações 
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por nível de formalidade, quer a designações por carácter profissionalizante, quer 

modalidades específicas a adultos e sistemas de reconhecimento.  

A partir da nossa análise, verificámos, também, que não existe um equilíbrio claro em entre o 

número de referências às modalidades educativas e níveis de educação, entre todos os 

documentos analisados.  

Numa leitura geral, parece-nos que um dos traços mais comuns entre todos os documentos é o 

grande número de referências a modalidades e níveis de educação que dizem respeito a jovens 

e a adultos (Vocational education and training, higher education, adult education, continuing 

training and education). Estas referências favorecem, também, modalidades de carácter 

profissionalizante, e níveis de educação formal e não-formal. 

Outra das características comuns aos quatro documentos é a quase ausência de referências às 

aprendizagens em ambiente informal, o que de facto, em nosso entender, pode levantar a 

hipótese de que há uma ausência de preocupações em reconhecer as aprendizagens realizadas 

em contextos informais, no sentido em que este tipo de aprendizagens culturalmente já 

estarem bastante consolidadas, e não necessitarem de uma referência distinta e recorrente. Por 

outro lado, o elevado nível de educação da população dinamarquesa, ao contrário de outros 

países da UE, não necessita que politicamente se defendam esforços para construir uma 

cultura de aprendizagem, visto esta cultura ter já um percurso histórico consolidado e as 

aprendizagens em ambiente informal não necessitam ser invocadas.  

No que respeita à educação formal, verificamos que o Ensino Superior é aquele que é mais 

vezes referido, e que a educação pré-escolar das menos referidas. 

Ao longo do texto, é generalizável em todos os documentos a ideia de que é fundamental para 

o desenvolvimento da Dinamarca a aposta na dinamização da força de trabalho, e a 

preparação de todas as pessoas para a vida em sociedade e para os objectivos estratégicos de 

inovação e competitividade. 

Portanto, não é de estranhar que os documentos evidenciem uma tendência para as 

modalidades de educação e aprendizagem de carácter mais profissionalizante e de níveis que 

atinjam idades mais adultas. 

Por outro lado, sendo que uma das principais preocupações o objectivos manifestados é a 

aquisição de competências de leitura, matemática e ciências o mais cedo possível, o baixo 

número de referências ao ensino primário e pré-escolar não coincide com este facto.  

A hipótese interpretativa que atribui carácter utilitário ou instrumental conferido aos 

processos de educação agregados pela ALV  (Biesta, 2005; Canário, 2003; Canário, 2006; 
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Popkewitz, Olsson, & Petersson, 2006) nestes documentos serve claramente finalidades 

relacionadas com o mercado de trabalho, com a competitividade e a sociedade do 

conhecimento.  

No entanto, parece-nos que a Dinamarca tem uma posição muito favorável em termos de 

educação e formação da sua população, e que reconhece que o seu principal potencial são os 

recursos humanos, que embora sirvam ideais de desenvolvimento económico, estão bastante 

apoiados por um forte desenvolvimento social e pessoal. 

“Excellent development and learning opportunities for children, young people and adults shall 

strengthen personal development, employment and active participation in society of the individual” 

(Doc. 2). 

 

3.4. Os Actores, Individuais e Colectivos, Implicados na Aprendizagem ao 

Longo da Vida 

Ao longo da análise dos documentos, algumas ideias principais nos foram sendo claras. Por 

um lado verificamos que existe um esforço ao longo dos documentos de enumerar vários 

actores individuais, nomeadamente várias referências a sujeitos que aprende. Por outro lado, 

são também inúmeros os sujeitos colectivos referenciados, o que reforça uma ideia muito 

presente de que é fundamental que para o sucesso da estratégia todos estejam envolvidos e 

sejam responsabilizados. 

“The implementation of Denmark’s strategy for education and lifelong skills upgrading is based on all 

the relevant players taking co-responsibility. The Government and the social partners – employers’ and 

employees’ organizations – agree that it is a shared responsibility to ensure lifelong skills upgrading for 

everyone in the labour market” (Doc. 2). 

Portanto, parece-nos que estes documentos espelham uma vontade de alargar as fronteiras do 

que se entende por educação, formação e aprendizagem e pretender fazer com que todos se 

sintam implicados e responsabilizados pela ALV.  

A partir destas ideias, procurámos interpelar os documentos por forma a podermos 

caracterizar com maior exactidão estas referências aos vários actores implicados no processo 

de ALV.  

Com este propósito, criámos categorias de análise temática que se foram especificando à 

medida que a análise qualitativa decorria e que permitiram criar novas categorias de análise 

lexical quantitativa.  
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O fim dos procedimentos de análise de conteúdo foi a análise lexical quantitativa, cuja síntese 

de resultados se apresenta no quadro a seguir.  

 

Quadro 18. Síntese dos resultados da análise lexical quantitativa aos actores individuais e colectivos, 

implicados na Aprendizagem ao Longo da Vida – Dinamarca. 

 

Em termos de frequências absolutas totais, verificamos à partida que existe um enorme 

número de referências a designações de actores colectivos e a contextos de 

educação/formação. Estes dados vêm confirmar a nossa ideia de que existe um claro esforço 

no sentido do envolvimento de todos para o sucesso da estratégia de ALV e para o 

desenvolvimento do país. Em termos de número de referências seguem-se os sujeitos 

genericamente entendidos, que existem também em elevado número, número este superior à 

designação de sujeitos enquanto actores de processos de educação e de aprendizagem. Em 

nosso entender esta evidência pode levantar a hipótese de que existe um certo esforço na 

inclusão de todos no processo de educação e aprendizagem, que não apenas os que estão 

envolvidos em processos formais e não-formais. 

 
Designação genérica de 
sujeitos  

Designação específica de 
sujeitos de educação/ 
aprendizagem 

Designação específica de 
profissionais de 
educação/formação e 
actores que orientam a 
educação e formação 

Designação de actores 
colectivos/contextos de 
educação/formação 

Frequência 
Absoluta 
Total 

564 209 95 856 

 

Vocábulos 
mais 
frequentes 

“adults” 

Freq. absoluta: 205 

 

“young people 
/youngsters” 

Freq. absoluta: 74 

“Pupils” 

Freq. absoluta: 100 

“Students” 

Freq. absoluta: 62 

“Teachers” 

Frequência absoluta: 55 

 

«Schools/ Educational 
institutions» 

Freq. absoluta: 170 

“Government” 

Freq. absoluta: 135 

“Enterprises/companies” 

Freq. absoluta: 147 

 

 

Vocábulos 
menos 
frequentes 

“Women” 

Freq. absoluta: 1 

“Older/elderly” 

Freq. absoluta: 7  

 

“Apprentices” 

Freq. absoluta: 1 

“learners” 

Freq. absoluta: 7 

“trainees” 

Freq. absoluta: 1 

“Educators” 

Frequência absoluta: 2 

“Parents” 

Frequência absoluta: 6 

“Family” 

Frequência absoluta: 1 

“Employers” 

Freq. Absoluta 

“Trade unions” 

Feq. Absoluta: 4 

“Business leaders” 

Feq. Absoluta: 2 

“Universities” 

Freq. Absoluta: 9 
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Vejamos algumas das evidências em relação às designações genéricas de sujeitos, que existem 

em elevado número. Embora os dados não constem do quadro síntese, as nossas tabelas 

revelam que existem várias designações genéricas de sujeitos como: individuals (47); 

employed people (7); unemployed (11); ethnic groups (5); vulnerable groups (7); citizens (5); 

danes (10); immigrants (17); etc. Estas são apenas algumas das 564 encontradas nos 

documentos. No entanto, em termos quantificáveis, são as referências genéricas por grupos 

etários as mais representadas, nomeadamente as referências a adultos (205) e a jovens (74), o 

que indicia a forte tendência da Dinamarca para o elevar das qualificações das pessoas em 

idade activa.  

Por outro lado, as poucas referências à mulheres (1), ao refugiados (1), aos estrangeiros (4), 

etc., denotam a forte coesão que caracteriza a sociedade dinamarquesa. Em termos etários, a 

não significativa referência aos mais velhos, também comprova que, de facto, a grande 

preocupação política é preparar a força de trabalho actual e a que está a ser educada e formada, 

para prosseguir os objectivos de inovação e competitividade a que a Dinamarca se propõe. 

Parece-nos também interessante destacar para além da reduzida referência aos idosos (7) e a 

crianças (26) são, respectivamente, os vocábulos menos frequentes destes documentos 

(tendência muito idêntica manifestámos no capítulo anterior, quando analisámos os 

documentos da UE). 

Tal como referem Gomes e Neves: 

 “a sociedade orientada pelo paradigma da aprendizagem ao longo da vida que se pretende suscitar com 

estes textos políticos da UE, está imbuída de um espírito de futuro, que aponta o sentido da sociedade que 

se pretende desenvolver; ora, essa idealização de futuro concretiza-se também na nomeação do habitante 

desejável desse futuro: o sujeito adulto e na plenitude das suas capacidades e competências, o que remete 

o valor da criança para o adulto que ela será amanhã e reduz o idoso a um dos problemas que a sociedade 

europeia tem de resolver pela crença de que mesmo os idosos podem ser motivados a aprender e sentir-se 

parte desta dinâmica omnipresente de aprendizagem” (2008, p. 34).  

Esta inferência tem sustentação em vários excertos identificados na análise de conteúdo 

qualitativa temática, de que são exemplo: 

“It is crucial that more adults in the labour market participate in adult education and continuing training, 

and that competence development in enterprises is strengthened” (Doc. 2). 

“This is to contribute to furthering adult participation in adult and in service training and improve 

adults’ possibilities on the labour market” (Doc. 1). 

“The investments in the education system are supported by initiatives to induce young people to 

complete their studies earlier than they do today. With earlier study completion, the resulting 

qualifications can be used actively for more years in the labour market” (Doc. 4). 
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Sobre as crianças e os idosos, destacamos o tipo de ideias apresentadas:   

“Many, in particular unskilled, older employees, those with inadequate reading and writing skills and 

those who are bilingual, either do not participate in adult and in service training or do so to a far lesser 

extent than other groups on the labour market” (Doc. 1). 

 “A school where all children become academically competent, feel secure and thrive, and become 

equipped to succeed in life in Denmark or in the world at large” (Doc. 3). 

Portanto, verificamos que a designação genérica preferencial e mais referida é em termos de 

grupos etários. 

No entanto, existem outras designações que se prendem com grupos sociais que, como já 

referimos, embora em reduzido número, também são mencionadas nos documentos. Este tipo 

de designações surgem associadas a objectivos de qualificação. Os grupos sociais referidos 

englobam os refugiados, os bilingues, os estrangeiros, os menos qualificados, os trabalhadores 

menos qualificados, as pessoas com necessidades especiais, grupos étnicos, etc., que são 

colocados na lista dos desfavorecidos e que precisam urgentemente de actualizar as suas 

competências para que possam mais facilmente entrar e/ou adaptar-se ao mercado de trabalho, 

como ilustram os seguintes excertos: 

“Another central challenge is to strengthen labour supply in the short run and foster employment among 

immigrants and descendants” (Doc. 4). 

“However, the low-skilled and those with literacy problems participate less in adult education and 

continuing training than other groups. They are also the ones least motivated to participate. And they 

are prioritized less by companies. Nor are the courses available sufficiently tailored and attractive to this 

group” (Doc. 3). 

Em termos de designação específica de sujeitos de educação/ aprendizagem retomamos a 

atenção para outro aspecto acima referido, o facto de “students” e “pupils” serem 

respectivamente, os vocábulos mais frequentes nos documentos.  

Este aspecto é interessante, na medida em que estas designações denotam uma abordagem 

tradicional do ensino/aprendizagem, transportando a ideia de forte envolvimento com 

processos de educação formal. Obviamente, o uso destes dois vocábulos deixa de parte os 

outros, os menos tradicionais como “trainees” ou “learners”. 

Vejamos agora, algumas notas sobre a designação de profissionais de educação e formação. 

Em relação a este grupo de actores, antes de mais, destacamos que em termos quantificáveis 

são os actores menos referidos.  

Mais uma vez se evidencia o favorecimento dos profissionais que caracterizam os ambientes 

formais de educação, ou seja, os professores.  
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Ainda que poucas, existem algumas referências aos “head teachers”, aos “school managers” e 

aos “school principals”, o que revela a descentralização na gestão das escolas dinamarquesas. 

Por outro lado, também encontrados presenças pouco significativas a “counsellors”, 

“guidance services” e “guidance counsellors”, o que vai de encontro a algumas orientações 

políticas da ALV, de acompanhamento e aconselhamento em relação às opções de educação e 

de formação. No entanto, voltamos a frisar que este tipo de profissionais da educação e da 

formação estão muito ausentes dos documentos e a sua frequência é muito baixa. 

A elevada referência aos professores em relação aos outros profissionais, parece-nos estar 

relacionada com a necessidade de formação e actualização dos professores, formadores e 

outros profissionais dentro dos princípios orientadores da ALV. 

“Development of teaching content and form as well as the teachers’ educational competences” (Doc. 1) 

“Universities teachers must be competent at teaching” (Doc. 3). 

Portanto, nos documentos analisados, é desejável que o professor seja alvo de uma 

actualização de competências e de novos métodos que fomentem o desenvolvimento de 

competências e também métodos que ponham o educando no centro do processo de 

aprendizagem, dada a desejada diversificação de públicos em processos de educação e 

formação.  

No entanto, a nossa análise faz-nos levantar a hipótese de que não são estes os principais 

actores para a estratégia de ALV da Dinamarca (no documento 4 nem são referidos). São 

importantes sim, enquanto meio facilitador de um sistema de educação e de formação de 

qualidade que favoreça a “produção” de profissionais e qualidade.  

Relativamente à designação de actores colectivos/contextos de educação/formação voltamos a 

referir o enorme número e variedade de actores referidos e que surgem anexados a diversos 

tipos de organizações: organismos nacionais, regionais ou locais, escolas e instituições 

educativas, organizações do mercado de trabalho, e organizações sociais e profissionais.  

A análise qualitativa permitiu identificar um conjunto de actores colectivos e também 

caracterizar genericamente os modos de implicação nos processos previstos no âmbito do 

desenvolvimento da ALV. Dos resultados desta análise, e no sentido de contribuir para dar 

resposta à nossa segunda questão, procedemos à análise quantitativa lexical, em busca das 

presenças e frequências dos diversos contextos potenciais de aprendizagem nomeados nos 

documentos dos documentos. 

A responsabilização de todos pela qualificação e preparação de estudantes, alunos, adultos, 

crianças, etc., é o principal factor que justifica a elevada referência e variedade de actores 
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colectivos.  

Mas pensamos que a análise quantitativa lexical ajuda-nos a compreender melhor esta 

realidade.  

Em termos internacionais, não existe referência a organizações internacionais, sendo que 

apenas a UE é referida, e com pouca incidência (28 vezes no total dos 4 documentos). Esta 

evidência faz-nos equacionar a hipótese de que a Dinamarca não tem como principal 

preocupação atingir as metas e as referências da UE. Normalmente o discurso é sempre 

colocado em termos mundiais, o que vem de encontro ao comportamento manifestado pelos 

dinamarqueses em relação à UE. 

“Research should be innovative and its quality comparable to world top performers” (Doc. 3). 

“In order for Denmark to become a leading knowledge society and maintain its position as one of 

wealthiest countries in the world, Denmark must have world-class education and everyone must have 

good opportunities and the desire to acquire new knowledge and useful qualifications and competences 

throughout their lives” (Doc. 1). 

Por outro lado, verificamos que as referências a ambientes formais de educação, como as 

escolas e as instituições educativas são as mais significativas enquanto actores colectivos 

envolvidos no processos de educação e aprendizagem.  

Temos também muito presentes o governo e as empresas, o que denota o compromisso da 

administração central em elevar as qualificações e o nível de competitividade e inovação da 

Dinamarca e a responsabilidade das empresas relativamente à necessidade de formação das 

pessoas.  

As designações de actores colectivos menos frequentes, são muito variadas e não nos indicam 

nenhuma ideia, nem levantam hipóteses concretas. NO entanto, pensamos que como a 

sociedade dinamarquesa, é por tradição, uma sociedade caracterizada por uma vida política 

com base compromissos e acordos entre várias partes, parece-nos que a referência a uma 

multiplicidade de actores colectivos é ilustrativa dessa realidade, sem ser no entanto 

necessário reforçar a responsabilidade dos vários organismos. 

“A further DKK 1 billion has been allocated under the globalization pool for increased vocationally 

oriented adult and in service training on the condition that the social partners, by means of collective 

agreements, assume greater financial responsibility for enhanced education and training efforts” (Doc. 

1). 

Neste sentido específico, não nos parece que seja uma preocupação a clarificação de tarefas 

da responsabilidade dos mais diversos actores mencionados, embora se refira a necessidade de 

reforçar o envolvimento de todos na promoção e apoio da educação e formação.  
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Notas conclusivas 

Este capítulo permitiu-nos ter uma visão evolutiva e abrangente das principais características da Dinamarca, a 

nível histórico, social, económico, político e educativo. Por outro lado, neste capítulo introduzimos, também, a 

análise dos dados recolhidos dos documentos políticos que sustentam a estratégia de ALV. 

Como tivemos oportunidade de abordar, a Dinamarca teve um percurso histórico caracterizado por diversos 

avanços e recuos, mas a Dinamarca sempre demonstrou ter uma força e uma capacidade de reorganização e de 

potencialização das suas mais valias e dos seus recursos. 

De um povo violento e explorador como os vikings, os dinamarqueses tornaram-se um povo de brandos 

costumes, com uma vida social e política moderada e assente em consensos e mútuos acordos. 

Do ponto de vista social, a principal característica da Dinamarca é o seu forte e abrangente sistema de protecção 

social que garante apoios gratuitos a toda a população a o custo fiscal bastante elevado.  

Estas e outras características fazem da Dinamarca um dos países com maior qualidade de vida de mundo o que 

também tem sérias repercussões a nível educativo. 

Em grande parte devido à influência das Escolas populares, popularizadas por Grundtvig, a cultura de 

aprendizagem está bastante consolidada entre homens e mulheres. Neste sentido, os indicadores de ALV 

comprovam a situação favorável da Dinamarca em relação aos outros países da UE. 

No entanto, em termos da estratégia política de ALV, a Dinamarca evidencia um compromisso muito forte para 

com o aumento das qualificações. Em nosso entender, as finalidades da estratégia de ALV da Dinamarca são em 

grande medida para servir objectivos de competitividade económica e inovação tecnológica matizadas pela 

coesão social e desenvolvimento pessoal. Talvez por ser uma sociedade muito coesa e participativa no seu 

desenvolvimento, a Dinamarca aposta naquilo que é a sua principal fonte de riqueza, os recursos humanos. 

Não é por isso de estranhar que os aspectos que mais se salientam da análise dos documentos políticos sobre 

ALV serem relacionados com as questões do mercado de trabalho e da força de trabalho, e do esforço conjunto 

de dos sistemas de educação formal e não-formal na prossecução destes objectivos. 

De facto, para os dinamarqueses o bem-estar é fundamental, mas na sua essência está a participação de todos na 

estratégia de desenvolvimento definida para a Dinamarca, que assenta no aumento de qualificações e na 

preparação de todos para o mercado de trabalho e para os desafios da globalização, que nos documentos políticos 

analisados, são apresentados como potencialidades e não como obstáculos.  
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CAPÍTULO 9. 

REINO UNIDO: A ALV COMO EDUCAÇÃO PÓS-ESCOLAR E PÓS-

OBRIGATÓRIA 

 

Notas introdutórias 

Depois de caracterizarmos a Dinamarca, passamos ao Reino Unido. Nesse sentido, seguiremos a mesma 

estrutura do capítulo anterior. 

 

1. Caracterização geral do contexto nacional  

Neste ponto iremos debruçar-nos na caracterização do RU, que através de uma breve 

perspectiva acerca da sua evolução histórica, que através da análise das principais 

características da sociedade, da vida política e económica, e de alguns traços culturais. 

  

1.1.   Breve incursão histórica e enquadramento social, político, económico e cultural 

A história do RU foi muito conturbada, e a questão da união dos quatro países que constituem 

o reino continua a ser um assunto pouco consensual. É preciso esclarecer que falar de Reino 

Unido e falar da Grã-Bretanha não é falar da mesma coisa. A Grã-Bretanha é constituída pela 

Inglaterra, pelo País de Gales e pela Escócia, enquanto que falar do RU é falar desses três 

países e também da Irlanda do Norte. Daqui para a frente centraremos as nossas atenções ou 

no RU ou em cada um dos seus países isoladamente.  

Figura 4. Mapa do Reino Unido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: worldatlas.com 
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O RU tem uma área total de 243,000 km2 e a Irlanda do Norte é a única parte do reino com 

uma fronteira terrestre que a divide da República da Irlanda. O RU está rodeado pelo Oceano 

Atlântico, pelo Mar do Norte, pelo Mar da Irlanda e ligado a França pelo Canal da Mancha, 

onde existe o Euro-túnel que permite a ligação entre a França com a ilha da Grã-Bretanha.  

O RU tem ainda 14 territórios ultramarinos que restam do Império Britânico mas que ainda 

fazem parte da Commonwealth. Foi um dos maiores impérios coloniais da história da 

humanidade, sendo os EUA um dos países criados a partir de colonos britânicos.  

Por ter sito um território de foi alvo de enumeras invasões de outros povos, e muitas vagas 

migratórias as origens dos britânicos são ainda incertas. Alguns defendem que os seus 

fundadores foram os celtas, os romanos, os escandinavos, os anglo-saxões, etc.  

Embora a língua celta ainda seja falada em algumas partes da Escócia, da Cornualha e da 

Irlanda do Norte, a língua oficial é o inglês.  

A história do RU é, como dissemos anteriormente, muito conturbada e acima de tudo marcada 

pela luta pela coroa e pelas tentativas de independência dos países que constituem o RU. Por 

outro lado, temos também, as lutas religiosas que, ainda hoje, são uma das maiores tensões 

entre os países, em particular, entre a Inglaterra e a Irlanda do Norte, e a vizinha, Irlanda do 

Sul.  

Não podemos, também, deixar de referir outro traço marcante da história do RU que é o facto 

de ter sido na Inglaterra que se iniciou a Revolução Industrial que marcou o século XIX e que 

muito influenciou o desenvolvimento de vários países do mundo.  

De seguida daremos conta das principais características demográficas, social e políticas que 

caracterizam o RU, especificando um pouco cada um dos seus países constituintes. De acordo 

com os censos de 2001 o total da população do RU era 58, 789,194 (o terceiro maior país da 

UE, em termos populacionais, e o 21º do mundo). A sua densidade populacional é uma das 

maiores do mundo, devido em grande medida à elevada concentração de população em 

Inglaterra, que constitui um terço do total da população do RU. Em 2006 as estimativas eram 

de um total de 60,975,000 em todo o RU, sendo que existe uma grande disparidade entre os 

países que o constituem como indica o quadro... A Inglaterra tem quase 85% da população de 

todo o RU, enquanto que Gales tem 5%, A Escócia quase 8,5% e a Irlanda do Norte não 

chega a 3% do total da população do RU. 

Em termos religiosos, o cristianismo é a religião tradicional. A igreja de Inglaterra e a igreja 

da Escócia funcionam como as igrejas nacionais oficiais, nos seus países, mas em todo o RU 

podemos encontrar a presença de praticamente todas as outras religiões do mundo. Em 
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Inglaterra a igreja estabelecida é a Anglicana, e na Escócia a igreja presbitéria. No país de 

Gales não há uma igreja oficialmente estabelecida, tal como acontece na Irlanda. Na Irlanda 

do Norte, como em algumas partes da Escócia, existem comunidades de católicos romanos e 

comunidades protestantes, embora na Irlanda estas duas comunidades não convivam 

pacificamente.  

Quadro 19. Dados demográficos do Reino Unido  

Dados Valores Ano a que se refere Fonte 

Inglaterra 50,762,900 2006 UK National Statistics 

País de Gales 2,965,900 2006 UK National Statistics 

Escócia 5,116,900 2006 UK National Statistics 

Irlanda do Norte 1,741,600 2006 UK National Statistics 

População  

TOTAL 60,587,600 2006 UK National Statistics 

Inglaterra 383/Km2 2003 UK National Statistics 

País de Gales 142/km2 2003 UK National Statistics 

Escócia 65/km2 2003 UK National Statistics 

Irlanda do Norte 125/km2 2003 UK National Statistics 

Densidade 
populacional 

TOTAL 262/km2 2003 UK National Statistics 

Percentagem população rural 19,3% 2001 Department for 
Environment Food and 

Rural Affairs 

Percentagem população urbana 80,7% 2001 Department for 
Environment Food and 

Rural Affairs 

Idade média da população masculina N/A N/A N/A 

Idade média da população feminina N/A N/A N/A 

Taxa de natalidade 4,5 2006 Eurostat 

Taxa de mortalidade 4,3/1000 2006 Office for National 
Statistics 

Taxa de fertilidade 1,9 2007 Office for National 
Statistics 

Esperança média de vida masculina ao nascer 76,37 Estimativa 2008 Office for National 
Statistics 

Esperança média de vida feminina ao nascer 81,46 Estimativa 2008 Office for National 
Statistics 

 

Ainda relacionado com a caracterização da população, não podemos deixar de referir a grande 

variedade de etnias presentes no país, que são fruto de altos níveis de imigração, que também 

têm contribuído bastante para o aumento da população.  
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O tipo de governo do RU é uma monarquia constitucional, cuja constituição tem a 

particularidade de não estar redigida, sendo que o que dá forma à constituição são as fontes 

escritas como os estatutos, as leis, a jurisprudência e o tratados internacionais.  

Em termos formais, as alterações são feitas através de Actos emanados do Parlamento. 

Informalmente a constituição é baseada nos actos práticos e nos usos, bem como pela 

jurisprudência.  

O RU define-se como uma monarquia constitucional hereditária. O poder executivo cabe ao 

monarca (Isabel II), mas na prática ele é exercido por um comité de ministros 

tradicionalmente seleccionados de entre os membros da Câmara dos Comuns, e alguns da 

Câmara dos Lordes. A rainha também é a chefe de Estado dos outros países que fazem parte 

da Commonwealth. 

“A Câmara dos comuns é composta por 635 membros, eleitos por sufrago universal por um período de 

cinco anos ; a Câmara dos Lerdes é constituída por 1000 pares: príncipes de sangue-real (que, por 

tradição, não participam), pares hereditários do reino, alguns juízes e pares vitalícios, dois arcebispos e os 

21 bispos mais antigos da Igreja de Inglaterra – o seu presidente é o porta-voz da Câmara” (Moderna 

Enciclopédia Universal, 1987, p. 41). 

Estas duas câmaras evoluíram desde o tempo da Idade Media, com carácter de tribunal feudal. 

A Câmara dos Comuns começou no século XII a permitir a admissão de membros não nobres 

e foi ganhando importância ao longo dos séculos, ao passo que a Câmara dos Lordes foi 

perdendo a importância, sendo hoje um órgão quase honorífico.  

Por norma, o primeiro-ministro é o líder do partido com maior assentos na Casa dos Comuns 

e é o chefe de governo e, ele, juntamente com os seus ministros detêm o poder executivo, na 

prática. 

O parlamente com sede no palácio de Westminster, representa todo o país e detém o poder 

legislativo.  O parlamento é constituído por duas câmaras. A Câmara dos Comuns tem a 

jurisdição sobre as finanças públicas, e a Câmara dos Lordes, pode ainda rever ou alterar 

alguns dos actos legais emanados pela Câmara dos Comuns. A rainha é o terceiro elemento do 

parlamento. O parlamento foi devolvido à Escócia, bem como as assembleias da Irlanda do 

Norte e País de Gales, mas não são soberanas, tendo o parlamento britânico como a 

autoridade máxima.  

Para a Câmara dos Comuns existem eleições que são divididas em 646 círculos eleitorais, 529 

em Inglaterra, 18 na Irlanda do Norte, 59 na Escócia e 40 no País de Gales. Cada círculo 

eleitoral elege um membro do parlamento por pluralidade simples. 
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Existem três grande partidos no RU. O partido Trabalhista está actualmente no governo, 

chefiado por Gordon Brown. Para além deste existem ainda o Partido Conservador e o Partido 

dos Liberais Democratas. Gordon Brown tem seguido as políticas iniciadas por Tony Blair, 

no sentido de aproximar o RU da UE e ter uma  maior influência nas decisões da união. No 

entanto, as relação do RU com a União Europeia continuam a ser bastante polémicas.  

Como já referimos, a Escócia, o País de Gales e a Irlanda do Norte têm uma assembleia 

legislativa descentralizada, unicameral mas sob o governo do Primeiro-ministro do RU. A 

Inglaterra não tem poder legislativo e executivo próprio e está sob directo controlo do 

governo do RU, também.  

O parlamento escocês tem poder independente sobre algumas áreas que não são exclusivas do 

parlamento britânico como a educação, a saúde, o direito escocês e o governo local. A 

Assembleia Nacional do País de Gales tem menos poderes e a Assembleia da Irlanda do Norte 

tem poderes mais próximos da Escócia, como o poder executivo.  

O governo local no RU é bastante complexo e está organizado segundo as tradições locais. Na 

Inglaterra, como não existe assembleia nem parlamento próprios, as questões relacionadas 

com o governo local são decididas pelo governo e pelo parlamento britânicos. Na Irlanda do 

Norte existem 26 distritos com conselhos distritais que detêm funções diferentes da do resto 

do RU, estando actualmente em reforma o sistema de governo local. Na Escócia a 

organização está feita em áreas, existindo cerca de 32 áreas municipais, e a responsabilidade 

de governar estas áreas é de conselheiros eleitos, sendo que o presidente é eleito por cada 

município. No País de Gales existem 22 autoridades locais separadas por um direito próprio. 

Em relação à política externa o RU é membro da NATO, da UE, do Conselho de Segurança 

das Nações Unidas e do G8. Tem ainda relações “especiais” com os EUA devido aos laços 

históricos e linguísticos que os unem, com a Commonwealth e com a Irlanda. 

Devido às diferenças que existem entre os quatro países do reino, não existe um sistema 

jurídico único mas sim três sistemas distintos. O Direito Escocês, a Lei Inglesa e a Lei da 

Irlanda do Norte, todas baseadas em princípios do Direito Comum.  

Em 1973 o RU juntamente com a Irlanda e a Dinamarca, adere à Comunidade Económica 

Europeia, constituindo o primeiro alargamento da CEE. Embora seja um dos seus maiores 

membros e um dos que tem mais peso na economia, o RU não faz parte da zona euro, e a 

possibilidade de vir a integrar a zona euro, de momento, não aprece estar entre as prioridades 

principais. 
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Em relação à economia, como vimos anteriormente, graças à Revolução Industrial dos fins do 

século XVII princípios do século XIX, que o RU usufrui de uma posição muito forte na 

economia mundial. No entanto, tal como outros países industrializados, as duas guerras 

mundiais provocaram um abrandamento no crescimento económico, e o sector dos serviços 

iniciou uma ascensão significativa. 

 

Quadro 20. Dados económicos do Reino Unido. 

Dados Valores Ano a que se refere Fonte 

PIB per capita (euros) 
117,8 

(100,0 média da 
UE27) 

2008 Eurostat 

Taxa de crescimento económico 
0,7 

(0,9 média da UE27) 
2008 Eurostat 

Percentagem do PIB na Ajuda Externa 0,52% 2006 Eurostat 

Taxa de emprego 
74,1% 

(65,4 média da 
UE27) 

2008 Eurostat 

Taxa de desemprego 
6,3% 

(7,0 média da UE27) 
2008 Eurostat 

Taxa de inflação 
3,6 

(3,7 média da UE27) 
2008 Eurostat 

Índice de Desenvolvimento Humano 
0,946 

(16º Lugar na lista de 
países) 

2005 
Relatório de 

Desenvolvimento 
Humano 2007/2008 

Equilíbrio da balança pública de pagamentos 
-2,8 

(-0,9 média da UE27) 
2007 Eurostat 

Dívida pública 
44,2 

(58,7 média da 
UE27) 

2007 Eurostat 

Taxa de esforço de impostos na força de trabalho 
30,8 

(40,5 média da 
UE27) 

2007 Eurostat 

Gastos com Recursos Humanos 
8,28 

(5,04 média da 
UE27) 

2005 Eurostat 

Desigualdade na distribuição de rendimentos 
3,7 

(4,8 média da UE27) 
2007 Eurostat 

Percentagem total de gastos com protecção social 
26,4 

(26,9 média da 
UE27) 

2006 Eurostat 

Casas com acesso à Internet 65% 2008 UK National Statistics 
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O centro do RU tornou-se um dos maiores centros financeiros e de negócios do mundo, que 

tem vindo a ser comandado com base nos princípios do liberalismo económico, iniciados nos 

anos 80 com Margareth Thatcher. Desde o fim da década de 70 que as políticas económicas 

do RU iam no sentido de privatizar a maioria das empresas do Estado, embora em alguns 

casos o governo se mantenha como principal accionista. O Partido trabalhista mantém as 

tendências para a privatização, nomeadamente apoiando as parcerias público-privadas. 

Actualmente a economia do RU é a quinta maior do mundo, e a segunda da Europa, depois da 

Alemanha. O RU, tem um dos mais elevados níveis da Europa, graças à sua economia de 

mercado e à extensa rede de apoios sociais que o governo garante. O desemprego e a inflação 

são dos mais baixos da Europa (UK National Statistics).  

O RU é, também, o único exportador significativo de energia e ao mesmo tempo é um dos 

países do mundo que mais energia consome. A exploração petrolífera continua a decair, mas o 

gás natural do Mar do Norte está em ascensão. 

A agricultura do RU é altamente mecanizada e eficiente, produzindo cerca de 60% daquilo 

que a população do RU consome, com apenas 1% do total da mão-de-obra . Como já 

referimos, no sector dos serviços está a grande fonte de riqueza do RU, especialmente nos 

serviços relacionados com a banca e os negócios, e a indústria mantém uma redução na sua 

importância para a economia, e emprega apenas 18% da força de trabalho (UK National 

Statistics).  

Acompanhando as tendências de crise mundial, o primeiro país industrializado do mundo, tem 

vindo a abrandar o ritmo de crescimento económico dos últimos anos e o desemprego tem 

vindo a aumentar, bem como a taxa de inflação. 

Em termos culturais,  RU tem sido uma das principais influências desde há séculos. A sua 

herança literária é uma referência mundial inquestionável, bem como a sua música tradicional. 

Mais recentemente, na segunda metade do século XX o RU deu a conhecer ao mundo grupos 

musicais cuja fama e popularidade atingiram escalas globais e ainda hoje são referências na 

música mundial. 

 

2. O panorama educativo no Reino Unido 

Embora os quatro países que constituem o RU tenham muitas similaridades entre si, vamos 

tentar salientar as principais características que os distinguem. Tal como fizemos para a 

Dinamarca, iremos de seguida, analisar o percurso histórico que caracterizou a consolidação 

dos sistemas educativos dos países do RU, para depois descrevermos as principais 
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características da organização e administração dos sistemas educativos e a sua visão no plano 

internacional.  

Por último teceremos algumas considerações sobre a análise dos principais documentos que 

enquadram a estratégia de ALV de cada país. 

 

2.1.    Visão histórica da consolidação dos sistemas educativos 

Normalmente, as referências às origens históricas do sistema educativo do RU centram-se na 

Inglaterra, e é na Inglaterra que surge o primeiro sinal de estabelecimento de um sistema 

educativo.  

Ao que tudo indica, Santo Agostinho, Arcebispo de Canterbury, juntamente com um membro 

do clero italiano uniram esforços na tentativa de converter os ingleses ao cristianismo, durante 

os séculos VI e VII A.C. Para angariar mais fiéis estes dois clérigos ensinavam as pessoas por 

forma a aumentar o seu conhecimento sobre os factos religiosos. 

Santo Agostinho defendia a educação como principal motor de promoção da fé cristã e, tal 

como ele, outros monges em vários mosteiros, partilhavam desta crença na leitura e na escrita, 

como forma de cativar as pessoas para a religião cristã. Esta situação ocorre, anos antes de 

existir qualquer instituição escolar na Inglaterra, portanto a educação é um processo 

directamente associado aos mosteiros e à religião, sendo os padres os educadores.  

No século XII verifica-se uma explosão de mosteiros por toda a Inglaterra o que impulsiona a 

actividade da escrita e da aprendizagem. Inicialmente a educação estava relacionada com uma 

carreira eclesiástica, mas rapidamente a necessidade de aprender passou para outras profissões 

que viam na educação uma forma de melhorar os seus desempenhos.  

Portanto, desde a Idade Média que no RU, em particular na Inglaterra, que a educação formal 

tinha já um desenvolvimento bastante visível, embora o tipo de educação fosse bastante 

elementar, consistindo apenas na instrução religiosa, mas que obrigava a aprender a ler.   

Portanto, desde muito cedo que a relação entre a religião e a educação se mostrou bastante 

forte.  

No entanto, os acontecimentos que caracterizam o nascimento de um sistema educativo 

moderno, surgem em Inglaterra, na segunda metade do século XIX. A partir da iniciativa de 

alguns indivíduos que são a favor do alargamento da educação surgem os primeiros 

movimentos a favor da educação gratuita para todas as classes. 
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No entanto, as resistências encontradas foram bastantes, e estão relacionadas com os cenários 

económicos, sociais, religiosos e políticos que caracterizaram o século XIX, e que explicam a 

consolidação tardia de um sistema educativo moderno no RU. 

Por um lado, a população do RU sempre foi caracterizada por um conservadorismo, 

particularmente das classes mais altas, que não encaravam bem a educação da classe 

trabalhadora. Por outro lado, a própria classe trabalhadora, não tinha grande desejo de ser 

“educada” pois durante este período era muito comum que as crianças participassem no 

mercado de trabalho e a sobrevivência das famílias dependia dessa mão-de-obra infantil. 

Os efeitos do protestantismo, com a ênfase no individualismo, salvação pessoal, a leitura em 

privado e as interpretações das escrituras, não apoiavam quaisquer ideais relacionados com 

movimentos de bem-estar colectivo.  

Os conflitos religiosos entre católicos e protestantes, também não favoreceram o 

estabelecimento de um sistema de educação para todos, nomeadamente relativamente à 

religião que deveria estar associada à educação, ou quem deveria regular os sistemas 

educativos.  

As conjunturas económicas deste período, que fomentavam a ideologia da não intervenção do 

estado, também influenciaram muito as ideias acerca de um sistema de educação obrigatório, 

pois acreditava-se que a não intervenção do Estado em áreas como a economia e, também, na 

educação traria mais vantagens e portanto a intervenção estatal nestas áreas era desencorajada. 

Ao mesmo tempo, o Estado, mantinha-se ocupado em aumentar as riquezas do país através 

das relações económicas favorecidas e impulsionadas pela revolução industrial, sendo que a 

educação não estava nas suas prioridades de acção. 

No entanto, a verdade é que juntamente com estes obstáculos, também começaram a surgir 

tendências que impulsionavam a edificação de um sistema educativo.  

Na primeira metade do século XIX, começam a surgir na Câmara dos Comuns alguns actos 

legais que evidenciam novas tendências no pensamento sobre a educação. 

Exemplo disso é a proposta de Samuel Whitbread em 1807 que defendia que as paroquias 

deviam ser responsáveis pela educação e propôs que para contrariar o aumento da pobreza, as 

crianças fossem obrigadas a frequentar dois anos de educação entre os 7 e os 14 anos, por 

forma a reduzir a pobreza, a violência e o crime.  

Estas propostas foram consideradas demasiado caras, e que as suas consequências poderiam 

ser gravosas para o mercado de trabalho. Embora sem sucesso, o surgimento de um 
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pensamento acerca da “massificação” da educação foi mais tarde reintroduzido na arena 

político, levando à aprovação do Acto  sobre Educação de 1870. 

Por outro lado surgem várias preocupações em relação às condições de vida da classe 

trabalhadora que resultaram numa série de actos legais que impunham certas restrições ao 

trabalho infantil, que favoreciam a implementação de espaços educativos para as crianças. 

Com o aumento do crime e da pobreza, na segunda metade do século XIX, surgem uma série 

de protestos e de greves que reflectiam o declínio da supremacia comercial da Grã-Bretanha. 

Na altura, as razões desta perda de supremacia nas relações comerciais, eram associadas ao 

sucesso dos outros países europeus esta ancorado num desenvolvimento técnico e educativo 

das suas populações. E, a partir daqui, passou-se a associar o desenvolvimento económico e a 

prosperidade à educação da população, o que permitiu que a educação passasse a ser encarada 

com um investimento valioso para o Estado.  

O “Education Act” de 1870, é considerado o principal marco da consolidação do sistema 

educativo em Inglaterra, pois permitiu não apenas o estabelecimento de um sistema nacional 

de educação pública, como também, garantiu a existência de um duplo sistema as escolas 

privadas voluntárias e as escolas publicas obrigatórias. 

Esta acto legal levou ao estabelecimento de escolas elementares por toda a Inglaterra, que não 

substituíam as que existiam associadas às paróquias, igrejas e mosteiros. 

Assim, o país foi dividido em distritos escolares e nas áreas em que havia mais problemas de 

escolarização, foram constituídos órgãos próprios para ultrapassar esses obstáculos, e 

pagavam as propinas escolares nos casos em que os país não conseguissem suportar o esforço 

financeiro.  

Estes órgão tinham a responsabilidade de garantir que todas as crianças do distrito 

frequentassem a escola entre os 5 e os 13 anos, mesmo que fosse sob o efeito de força de 

oficiais destacados para o efeito. 

A instrução religiosa passou a fazer parte dos currículos, mas não era obrigatória.  

As escolas estatais foram aumentando cada vez mais o seu número e em 1891 a educação 

básica passou a ser gratuita.  

No século XX a educação passa a ser um assunto social, económico e político na maioria dos 

países europeus e o RU não é excepção. Em 1944 surge na Inglaterra um novo “Education 

Act” que já demonstrava a extrema importância da educação para o país e para os indivíduos. 
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Neste acto está bastante claro que a educação do indivíduo é fundamental para a comunidade 

e para a nação: 

“It shall be the duty of the local education authority for every area, so far as their powers extend, to 

continue towards the spiritual, mental and physical developments for the community” (Education Act, 

1944, p. 7).  

Este acto legal simbolizava uma tentativa de reconstrução da GB do pós-guerra por forma a 

criar um sistema educativo e estabeleceu o ensino gratuito em três tipo de escolas: as escolas 

primárias, as secundárias e as técnicas.  

Mas tarde em 1988, um novo acto legal conferia à educação a necessidade de estabelecimento 

de um currículo  abrangente sempre favorecimento o desenvolvimento do indivíduo nas suas 

várias dimensões: espiritual, física e mental.  

O sistema tripartido de níveis de ensino tem vindo a ser abandonado e, actualmente, o sistema 

educativo do RU caracteriza-se por aquilo que os ingleses denominam de “comprehensive 

school” que não e mais do que a tentativa de incorporar numa só escola aquilo que era 

representado no sistema tripartido. Ou seja, é uma escola que visa oferecer ensino primário e 

secundário a todas as crianças. Este termo também se aplica para designar outro dos 

objectivos do sistema educativo inglês que é que as escolas sejam abertas a todas as crianças 

independentemente das sãs necessidades físicas, sociais ou económicas. Daí que não existem 

exames de admissão nem de progressão. 

 

2.2. Princípios fundamentais, administração e organização geral do sistema 

educativo 

Neste ponto iremos proceder a uma breve descrição dos sistemas educativos de Inglaterra, 

País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte. Mas não é nossa intenção descrever 

detalhadamente os quatro sistemas educativos, pois os sistemas são bastante mais complexos 

do que aqui poderá transparecer. No entanto, queremos reunir as principais características e os 

elementos essenciais dos sistemas educativos por forma a termos a informação suficiente que 

nos permita estabelecer algumas comparações.  

Os sistemas educativos do RU são essencialmente dois. A Inglaterra, o País de Gales e a 

Irlanda do Norte têm sistemas educativos muito similares, ao passo que o sistema educativo 

da Escócia tem outras particularidades.  

No RU a educação é da responsabilidade de cada país e cada um tem sistemas educativos 

distintos. O governo do RU é responsável pela educação na Inglaterra através de vários órgãos 
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governamentais mas a organização quotidiana e o financiamento das escolas é da 

responsabilidade das LEA’s – Local Administration Authorities. O governo escocês é 

responsável pela educação do seu país, enquanto que a assembleia do País de Gales é 

responsável pelo seu sistema educativo, e a Irlanda do Norte tem um ministro da educação é 

responsável pela orientação geral da educação.  

Os sistemas educativos de Inglaterra e do País de Gales são bastante similares e até há pouco 

tempo eram ambos da responsabilidade pelo parlamento britânico. No entanto, a partir da 

segunda metade do século XX a Assembleia do País de Gales foi progressivamente ganhando 

poderes sobre o sistema educativo (Eurybase, England, Wales e Northern Ireland – 

2007/2008). A Irlanda do Norte e a Escócia, têm a sua própria legislação e estrutura 

relativamente ao sistema educativo.  

Entre a década de 90 e o ano de 2001, a educação no RU viveu um período de alguma 

incerteza relativamente ao enquadramento legal que regulamentava os sistemas educativos. A 

situação política entre os vários países do RU, e a devolução dos governos a cada um dos 

países, faz com que durante este período cada país se dedique a realizar uma série de estudos 

por forma a adaptar as suas leis às suas necessidades educativas. 

Os governos locais que administram e definem as principais medidas educativas para os 

sistemas educativos nacionais são denominados LEA’s, uma abreviação de Local Education 

Authorities. Estas autoridades foram estabelecidas pelo parlamento inglês em 1902, mas em 

1984 foi aprovado no parlamento outro acto legal que retirava algumas das competências a 

estas autoridades, numa tentativa de aumentar o poder do governo central, e tentar controlar a 

alocação de fundos públicos na educação. 

Durante a década de 80 surgiram ainda outros actos legais que visavam a liberdade dos pais 

em escolherem a escola que mais se adaptava às necessidades dos seus filhos e também a 

hipótese dos pais participarem no processo de decisão em relação às políticas de educação.  

Entre 1986 e 1998 foram aprovadas pelo parlamento inúmeros actos legais respeitantes à 

educação que, subsequentemente, foram substituídos ou emendados por outros actos legais. 

As medidas mais significativas deste período eram as que definiam que a Irlanda do Norte, o 

País de Gales e a Escócia eram responsáveis pela administração e organização dos seus 

próprios sistemas educativos durante o processo de devolução das suas assembleias e 

parlamentos.  
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Figura 5. Organização dos sistemas de ensino da Inglaterra, Irlanda do Norte e País de Gales  

 

Fonte: Eurybase – The Information Database on Education System in Europe 2007/2008, p. 24) 

Na Inglaterra, no País de Gales e na Irlanda do Norte a educação é obrigatória dos 5 aos 16 

anos de Idade (4 anos de idade na Irlanda do Norte). O Ensino obrigatório é dividido em 4 

fases, duas do ensino primário, quando as crianças têm entre 5 a 11 anos de idade. As fases 4 

e 5 são ensinadas no nível secundário, quando as crianças têm de 11 a 16 anos. Depois destas 

4 fases, os alunos têm de ser aprovados no GCSE (General Certificate of Secondary 

Education). Depois de aprovados os alunos escolhem se querem continuar no ensino escolar 

ou se querem abandonar os estudos e iniciarem-se no mercado de trabalho. Se permanecerem 

no ensino os alunos têm mais dois anos  antes de se candidatarem ao Ensino Superior.  

Nestes três países, normalmente o primeiro grau de ensino superior é o “bachelor” que é 

concedido depois de 3-4 anos, dependendo dos cursos.  

Na Escócia as crianças iniciam a escolaridade obrigatória entre os 4 anos e meio e os 5 anos e 

meio. Na primeira fase estudam 7 anos de ensino primário, e com cerca de 11-12 anos de 

idade seguem para o ensino secundário que é obrigatório por mais 4 anos e que termina com o 

Standard Grade Exam. Depois deste exame os alunos escolhem entre a permanência nos 

estudos ou o início de uma carreira profissional. Para os que optam continuar os estudos, 

existem mais 1 ou 2 anos de ensino secundário. Depois de 1 ano os alunos candidatam-se aos 

“Higher Exams” para ingresso no ES, depois de 2 anos de ensino secundário candidatam-se 

aos” Advanced Higher Exams” também para o ingresso no ES. Com os primeiros, existem 

vários cursos possíveis , enquanto que apenas alguns mais específicos requerem os exames de 

nível avançado. 
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Na universidade os cursos têm normalmente a duração de 4 anos e nos primeiros dois anos 

têm um carácter não especializado. Os alunos que ingressaram no ES através dos “Advanced 

Higher Exams” estão dispensados de frequentar o primeiro ano de ES. 

Na Inglaterra a responsabilidade da educação cabe ao “Departament for Children, Schools and 

Families” (DCSF) juntamente com o “Department for Innovation, Universities and Skills 

(DIUS). O DCSF tem as funções de planeamento e monitorização do serviço educativo das 

escolas de Inglaterra, enquanto que o DIUS é responsável pelas áreas da inovação, 

competências, ensino superior e educação contínua.  No País de Gales é o “Department for 

Children, Education, Lifelong Learning and Skills” (DCELLS) quem tem a responsabilidade 

pela educação. Na Irlanda do Norte existe um “Department of Education” (DE) para a 

administração central de todos os aspectos da educação e serviços relacionados com a 

educação, com excepção do ensino superior e educação contínua, que são da responsabilidade 

do “Department for Employment and Learning” (DEL). O governo escocês tem um gabinete 

próprio responsável pela Educação e Aprendizagem ao Longo da Vida que dirige toda a 

educação. O Primeiro-ministro escocês é responsável pela supervisão e desenvolvimento de 

todo o sistema educativo.  

O “Learning and Skills Council” (LSC) em Inglaterra e o DCELLS no País de Gales, são os 

órgãos responsáveis pelo planeamento e financiamento de todas as actividades de educação e 

formação para as idades acima dos 16 anos (com excepção do ensino superior). Na Inglaterra 

está previsto que até 2011 a responsabilidade pelo financiamento das escolas passe para as 

autoridades locais. Na Irlanda é o DEL que financia a educação contínua. 

Em relação ao ensino superior na Inglaterra e no País de Gales existem conselhos  

responsáveis pelo financiamento, enquanto que na Irlanda do Norte é o DEL que tem essa 

responsabilidade.  

Na Inglaterra e no País de Gales existem 172 autoridades locais que são os chamados LAs – 

Local Authorities – que são os responsáveis pela organização das escolas públicas e, também, 

pela manutenção da qualidade e promoção de bons resultados das escolas da sua área. Na 

Irlanda do Norte são os chamados Education Library Boards (LEBs). Seguindo alguns actos 

sobre educação, a administração educativa local na Inglaterra tem vindo a ser alterada 

passando as autoridades locais a ser responsáveis pela garantia de que os as crianças e os 

jovens da sua região tenham os níveis de educação mínimos, bem como serviços de saúde e 

apoios sociais. O Pais de Gales tem vindo a implementar medidas semelhantes. Também na 

Irlanda, têm vindo a ser introduzidas alterações importantes com a criação das ESA 
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(Education and Skills Authority) onde se irão fundir uma série de órgão até agora com 

responsabilidades na gestão e administração da educação. 

A oferta de escolas pré-primárias e primárias financiadas pelo Estado, na Escócia, é da 

responsabilidade das Local Authorities que têm responsabilidade directa sobre as escolas, 

emprego dos funcionários das escolas, bem como professores, oferta e financiamento da 

maioria dos serviços e implementação das políticas do governo escocês. 

Na Inglaterra e no País de Gales as escolas primárias e secundárias gozam de um elevado 

nível de autonomia, e na Irlanda no do Norte os sistema de ensino permanece ainda por 

relacionado com a religião.  

As instituições de educação contínua e do ensino superior são totalmente autónomas sendo as 

instituições de ES independentes, e com órgãos próprios de gestão para desenvolverem os seu 

cursos e concederem graus. 

Em relação à organização do sistema de ensino dos vários países que constituem o RU iremos, 

de seguida, dar uma perspectiva geral de acordo com os níveis de ensino. 

O Ensino pré-primário é destinado a crianças dos 3 meses aos e 5 anos e as instituições são 

maioritariamente privadas, sendo que os pais é que pagam as mensalidades. A partir dos 3 

anos já existem instituições de ensino primário do Estado e particulares que oferecem turmas 

de ensino pré-escolar. 

As tendências apontam para um esforço por parte dos governos em financiar instituições de 

ensino pré-escolar em cooperação com as instituições privadas. Em Inglaterra e País de Gales 

já existem creches em part-time para crianças de 3 e 4 anos, e na Irlanda do Norte também.  

De uma forma geral a maior parte das crianças de 3 e 4 anos está em alguma instituição de 

ensino pré-escolar. 

Também o governo escocês oferece escolas com ensino pré-escolar em regime part-time para 

as crianças dos 3 aos 4 anos de idade.  

A educação é obrigatória dos 5 aos 16 anos (Inglaterra, Escócia e País de Gales) e a partir dos 

4 anos na Irlanda do Norte. Tal como na Dinamarca, embora a educação seja obrigatória no 

RU ela não tem de ser escolar, e pode também ser dada em casa, desde que se atinjam os 

critérios mínimos de educação definidos pelo governo central de cada país. 
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Quadro 21. Fases da educação obrigatória no Reino Unido.  

Ensino primário Dos 5 aos 11 anos (Inglaterra, Escócia e País de Gales) 

Dos 4 aos 11 anos (Irlanda do Norte) 

Ensino secundário Dos 11 aos 16 anos 

         Fonte: Department for Children, Schools and Families  

Embora os currículos para estes níveis de ensino seja estipulado pelos governos de cada país e 

sejam obrigatórios, os manuais são escolhidos pelos professores de cada instituição escolar. 

No entanto, na Escócia o currículo não é definido por lei, mas sim ele é proposto e 

aconselhado pelo governo escocês. 

No ensino obrigatório a passagem de ano é automática e não depende dos resultados atingidos. 

De acordo com os relatórios da “Eurybase The Information Database on Education Systems in 

Europe”, quer na Inglaterra, quer no País de Gales o período de ensino obrigatório está 

dividido em 4 fases.  

Na educação pós-obrigatória os tipos de ensino oferecidos no RU são os seguintes: 

 

Quadro 22. Fases da educação pós-obrigatória no Reino Unido.  

Ensino secundário Dos 16 aos 18 anos (e mais) 

Educação contínua 

Colégios de ensino 
terciário 

Dos 16 aos 18 anos 

        Fonte: Eurybase, 2007/2008.  

Não existem critérios para a admissão ao ensino secundário de nível superior ou para a 

educação contínua, as escolas e os colégios é que definem os seus próprios critérios. Nestes 

níveis de ensino a educação é gratuita. 

Em relação ao Ensino Superior existem diferentes tipos de instituições como: as universidades, 

colégios de ensino superior, e um número reduzido de colégios universitários. A diversidade é 

muita entre estes tipos de instituições, quer em relação à sua história, quer em relação à sua 

missão, dimensões e organização. 

As instituições de ES são autónomas e independentes e estabelecem os seus próprios critérios 

de admissão, no entanto, a admissão em algumas instituições é bastante competitiva. 

Praticamente todas as instituições reservam alguns lugares para candidatos adultos, os 
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chamados”mature students”, cujas capacidades e aprendizagens sejam adquiridas pela 

experiência mas que sejam reconhecidas e equiparadas às qualificações da educação formal. 

Neste nível de ensino os graus são atribuídos pelas instituições universitárias. As instituições 

de ES como os colégios, que não têm poderes para conferir qualificações ou graus, recorrem a 

outros órgãos como universidades ou órgãos de acreditação nacionais. 

As qualificações e os títulos variam entre as várias instituições. Na Inglaterra e no País de 

Gales tem vindo a ser desenvolvida uma estrutura baseada em 5 níveis por forma a fornecer 

um sistema de qualificações mais coerente e consistente entre os graus. 

Em todos os países, cada instituições é livre de definir o valor das propinas a cobrar aos 

alunos, embora sejam definidos patamares máximos pelo governo central.  

Actualmente as políticas de educação dos vários países estão muito centradas para o apoio a 

crianças e jovens com necessidades especiais e os esforços centram-se na permanência destas 

crianças e jovens das escolas de ensino geral. Estes esforços reflectem a importância que o 

RU dá ao ensino personalizado e à necessidade do sistema educativo responder de forma 

adequada às necessidades de cada aluno, por forma a evitar a criação de estruturas especiais 

para alunos especiais. O objectivo é que os recursos para apoiar as crianças e jovens com 

necessidades especiais estejam disponíveis em todas as instituições de ensino, e as 

autoridades locais têm de fazer um levantamento detalhado destas necessidades especiais por 

forma a solicitar apoios os apoios extra necessários. 

No que respeita aos professores, eles não são considerados funcionários públicos no RU. Os 

professores das escolas são contratados directamente pelas Autoridades Locais  ou pelas 

próprias instituições escolares.  

Em termos de formação, os professores primários têm uma formação mais generalista, 

enquanto que os professores do ensino secundário já são especializados em áreas disciplinares. 

Em relação às reformas que actualmente estão a ser levadas a cabo na educação o “National 

Summary sheets on education systems in Europe and ongoing reforms” da Eurydice (2008) 

refere que em Inglaterra os principais esforços centram-se nas seguintes áreas: aumentar a 

participação das crianças e jovens de baixos recursos no sistema de educação e formação; 

aumentar os padrões de qualidade em todo o sistema educativo; aumentar o número de jovens 

com mais de 16 a frequentar o sistema educativo ou de formação ao mesmo tempo que tentam 

reduzir o número de jovens que estão em situação difícil; aumentar o nível de qualificações e 

competências em todos os níveis de ensino. 
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No País de Gales, o mesmo relatório aponta que as principais prioridades estão reunidas numa 

estratégia definida pela assembleia do País de Gales para os próximos 10 anos centrado na 

ALV “The Learning Country”, cujo documento é analisado mais à frente. 

As grandes áreas onde se centram as principais reformas em curso no País de Gales são: o 

melhoramento e aposta nos primeiros anos de ensino; melhorar a transição entre o ensino 

primário e o ensino secundário; apostar no desenvolvimento de práticas de trabalho nas 

escolas mais inovadoras e flexíveis; reconstruir as ofertas de ensino para os jovens de 14 a 19 

anos; garantir uma melhor oferta de serviços de educação e formação para os jovens; apoiar 

os práticos do sistema de educação e formação; fortalecer a inovação das carreiras, com mais 

e melhor aconselhamento e orientação; promover o acesso ao ensino pós-obrigatório; 

controlar o défice de qualificações e competências; modernizar o ensino superior através de 

uma maior colaboração entre as instituições.  

Na Irlanda do Norte as reformas em curso apontadas estão organizadas de acordo com quatro 

finalidades definidas para o sistema de educação em geral. Elas são a valorização da educação 

no geral, apostando em todo o seu potencial e promovendo a equidade e a inclusão, ao mesmo 

tempo que se aposta na reforma dos recursos destinados ao sistema educativo. A Irlanda no 

Norte também tem vindo a trabalhar na modernização  e na reforma da administração do 

sistema educativo  e na definição de novas responsabilidades e funções para as escolas.  

Na Escócia, as principais reformas são não apenas ao nível da administração central, como 

também nos vários níveis de ensino. No ensino pré-escolar as prioridades são a definição 

mínima regulamentada de horas que as crianças têm de frequentar no ensino gratuito pré-

escolar, bem como o aumento do número de crianças em situações com sociais e económicas 

especiais e o cuidado no controle e na educação alimentar nas idades mais novas. Na 

educação obrigatória, os esforços estão orientados principalmente para o aumento da 

participação dos país na direcção das escolas, a reforma dos currículos, a diminuição do 

número de alunos por turma, a educação alimentar e o aumento do financiamento. Para a 

educação pós-obrigatória, as apostas estão na renovação e actualização das competências no 

quadro de uma aprendizagem ao longo da vida, por forma a garantir que todos os jovens 

tenham a cesso a algum tipo de educação e formação depois de concluída a escolaridade 

obrigatória. 
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2.3. O panorama educativo do Reino Unido através dos indicadores 

internacionais 

Vejamos,  de seguida, a situação dos sistemas educativos do RU no panorama internacional, e 

a avaliação realizada pelos projectos estatísticos internacionais mais relevantes. 

No que respeita aos resultados do PISA, o RU tem estado sempre acima da média, em termos 

de resultados de desempenho dos alunos de 15 anos a matemática, ciências e leitura. 

 

Figura 6. Resultados do desempenho do Reino Unido em Leitura, Ciências e Matemática no PISA 2000, 

2003 e 2006. 

 

 

No PISA 2006, comparado com os países da OCDE, o RU está a cima da média em termos de 

população com o ensino secundário completo (86% no RU e 82% a média dos países da 

OCDE). 

Numa perspectiva geral verificamos que o RU tem vindo a baixar os seus resultados em 

relação ao desempenho dos seus alunos na leitura, matemática e ciências ao longo dos anos. 

Nomeadamente, em relação aos resultados no desempenho de matemática e em leitura, os 

alunos do ensino secundário do RU, deixaram os lugares de topo e estão, agora, a baixo da 

média dos países da OCDE. No entanto, no ano de 2000 era um dos países que ocupava os 

primeiros lugares do ranking. 

No que respeita aos resultados em ciências o RU no PISA 2006 atinge os 515 pontos, que 

ainda estão acima da média da OCDE, ocupando acima a 9ª posição entre os 30 países 

participantes. 

Média OCDE 
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Para além de estar ainda num dos primeiros 10 lugares da lista, o RU também tem alunos que 

estão no nível mais elevado de competências em ciências, o que significa que o RU tem 

alunos muito bons na área das ciências, e tem muito poucos alunos fracos, comparativamente 

com a média da OCDE. Os dados de 2006, também indicam que quer os rapazes quer as 

raparigas têm níveis de desempenho em ciências similares, e não há diferenças de género 

consideráveis. 

No que respeita ao desempenho em matemática os alunos de 15 anos do RU estão mais ou 

menos na média dos países da OCDE com 495 pontos, ocupando o 18º lugar da tabela de 

ranking. Na matemática o RU não tem um número significativo de alunos com desempenhos 

acima da média e 80% dos alunos atingem estão no nível 2 (no total de 5 níveis). Por outro 

lado, na área da matemática os rapazes têm melhores desempenhos que as raparigas. 

No desempenho da Leitura, o RU também baixou bastante os seus resultados em 2006, 

relativamente aos outros anos.  Na Leitura os alunos do RU ocupam a 13ª posição da tabela de 

30 países, com uma pontuação que estão na média dos restantes (494 pontos do RU e 492 de 

média da OCDE). Tal como em muitos outros países da OCDE, as raparigas têm melhores 

desempenhos na leitura que os rapazes, embora não exista uma diferença muito significativa. 
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Quadro 23. Indicadores gerais sobre a educação no Reino Unido – OCDE – “Education at a Glance 2008”.  

Indicadores Valores Ano a que se 
refere 

Média OCDE 

Percentagem da população de 25 a 64 anos 
com o ensino secundário de nível superior 

69% 

 

2006 68% 

Percentagem da população de 25 a 64 anos 
com ensino terciário  

30% 2006 27% 

Taxas de conclusão do ensino secundário de 
nível superior 

88% 2006 83% 

Taxas de conclusão do ensino terciário 39% 2006 37,3% 

H 60,2% 2006 73% Taxa de emprego da pessoas com 
ensino secundário nível inferior 
por sexo 

M 47,8% 2006 50,1% 

H 87% 2006 82,9% Taxa de emprego da pessoas com 
ensino secundário nível superior 
por sexo 

M 80% 2006 66,6% 

H 90,5% 2006 89,4% Taxa de emprego da pessoas com 
ensino superior por sexo 

M 87,1% 2006 79,8% 

Gastos com a educação (todos os níveis de 
ensino) em percentagem do PIB 

6,2% 2005 5,8% 

Percentagem de investimento público do 
total de investimento em educação  

80% 2005 85,5% 

Percentagem de investimento privado do 
total de investimento em educação 

20% 2005 14,5% 

Número de horas previstas na 
educação/formação não-formal no local de 
trabalho 

315h 2003 389 h 

 

Ainda no âmbito da OCDE, o “Education at a Glance” de 2008 também no fornece uma 

leitura positiva dos sistemas educativos do RU. Diz-nos o relatório de 2008 que 30% da 

população com idades entre os 25-34 anos no RU têm o ensino terciário completo, sendo a 

avaliação muito positiva em relação aos progressos do RU nesta matéria. 

O RU, está também acima da média dos países da OCDE no que diz respeito às qualificações 

mais avançadas o que, de acordo com a “OCDE Briefing note for the United Kingdom” 2008, 

em grande parte se deve à elevada participação do alunos estrangeiros no programas de 

qualificação avançada do RU.  

“International students make a significant contribution to the tertiary graduate output in the UK. Among 

tertiary-type A second degrees (mainly Masters programs) and advanced research programs (including 

PhDs), more than one-third of the graduate output can be attributed to international graduates (36% for 

tertiary-type A second degrees and 40% for advanced research programs) (Table A3.3). This large 
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contribution of international students to the tertiary graduate output needs to be borne in mind when 

interpreting human capital formation in the UK, as well as tertiary participation rates” (OCDE, 2008, p. 

2).  

O mesmo documento diz-nos que o RU continua a ter uma percentagem bastante elevada de 

licenciados em ciências  e tem também uma das taxas mais elevadas de entradas no ensino 

terciário profissional. As vantagens em termos de ganhos, da população com ensino terciário 

são muito elevadas no RU e as taxas de retorno da educação são extremamente fortes, no 

entanto, elas variam significativamente entre homens e mulheres. 

Outra das notas indicadas pela OCDE relativamente à educação do RU é que este país dá 

bastante importância à avaliação e monitorização dos resultados dos seus alunos. 

“At the lower secondary level (...) neither England nor Scotland have national examinations but both have 

national periodical assessments in place (...). I England, the potential influence of assessments on 

performance feedback to schools is high... (OCDE, 2008, p. 7). 

Em relação aos gastos e investimentos na educação, o mesmo relatório aponta-nos que no RU 

os gastos por estudante estão acima da média da OCDE nos níveis primário e terciário, mas a 

baixo da média no nível secundário. 

No entanto, o RU destaca-se dos outros países devido ao seu elevado nível de investimento no 

pré-escolar. 

Em termos de investimento privado, as fontes privadas representam uma parte muito 

significante do gastos com a educação no RU, muito acima da média dos países da OCDE. 

Mesmo assim, tem havido um aumento significativo do investimento público na educação 

entre 1995 e 2005, embora seja a um ritmo mais lento relativamente à média dos países da 

OCDE. 

“The share of all public spending devoted to educational institutions at all levels in the system (...) 

increased in the UK between 1995 and 2005 from 11.4 to 11.9% while the OECD average increased by 

1.3 percentage points” (OCDE, 2008, p. 12). 

Em termos dos salários dos professores eles estão acima da media da OCDE. 

O RU tem uma das taxas de participação no pré-escolar mais elevadas, para as crianças de 3 e 

4 anos. 

E outra das notas que o relatório realça é que embora tendo taxas de conclusão do ensino 

secundário de nível superior bastante elevadas, na verdade as perspectivas de emprego para 

aqueles que não concluírem este nível de ensino são muito pobres, o que indica que a questão 
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da educação dos jovens e o mercado de trabalho continua a ser uma questão complicada no 

contexto do RU (OCDE, 2008, p. 19).  

Depois desta breve caracterização do RU através dos indicadores internacionais da OCDE, 

vejamos algumas estatísticas da educação do RU, a partir das bases estatísticas da UNESCO. 

 

 Quadro 24. Indicadores gerais da UNESCO sobre a educação no Reino Unido.  

Indicadores Valores Fonte 

Média de anos de escolarização dos adultos 9,4 UNESCO world development Indicators 
database 

Duração da escolaridade obrigatória (2006) 12 anos UNESCO  Institute for Statistics 

Idade de início da escolaridade obrigatória (2006) 5 anos UNESCO  Institute for Statistics 

Crianças matriculadas no ensino pré-primário (2006) 72% UNESCO  Institute for Statistics 

Idade das crianças que entram no ensino pré-primário 
(2006) 3 UNESCO  Institute for Statistics 

Crianças matriculadas no ensino primário (2006) 98% UNESCO  Institute for Statistics 

Idade das crianças que entram no ensino primário 
(2006) 5 UNESCO  Institute for Statistics 

Duração do ensino primário 6 anos UNESCO  Institute for Statistics 

Duração do ensino secundário (2006) 6 anos UNESCO 

% do PIB para gastos em educação (2005) 5,5% UNESCO Institute of Statistics 

Gastos públicos com a educação como percentagem dos 
total de gastos públicos (2005) 12,5% Nações Unidas – Programa 

Desenvolvimento Humano 

% do investimento público no ensino pré-primário 
(2005) 6% UNESCO  Institute for Statistics 

% dos gastos com educação destinados ao ensino 
primário (2005) 26% UNESCO  Institute for Statistics 

% dos gastos com educação destinados ao ensino 
secundário (2005) 45% UNESCO  Institute for Statistics 

% dos gastos com educação destinados ao ensino 
terciário (2005) 23% UNESCO  Institute for Statistics 

População com ensino terciário 27% Nações Unidas – Programa 
Desenvolvimento Humano 

Esperança média de frequência na escola (2006) 16,1 UNESCO  Institute for Statistics 

Taxa de literacia 99,1% UNESCO  Institute for Statistics 

 

Das estatísticas acima sintetizadas, apenas gostaríamos de referir que o RU, parece ter uma 

posição bastante favorável, no panorama internacional das estatísticas da UNESCO. 
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Ainda existe uma percentagem significativa de abandono escolar precoce, mas é interessante 

de verificar que as taxas de participação no ensino pré-primário e primário aproximam-se de 

valores universais, o mesmo acontecendo com as taxas de conclusão do ensino secundário e 

terciário. 

Em termos de investimento, tal como se verifica noutros países ele é mais acentuado no 

ensino secundário e significativamente mais reduzido no ensino pré-primário. 

A taxa de literacia é, tal como na Dinamarca, praticamente universal. 

Estes são apenas alguns dos indicadores que nos ajudam a compreender melhor a realidade 

educativa do RU, e que mais tarde serão objecto de comparação com os outros países 

analisados. 

Tal como fizemos com a Dinamarca, de seguida iremos explorar alguns indicadores do 

Eurostat e da Labour Force Survey, que nos ajudam a caracterizar mais detalhadamente a 

situação do RU no que diz respeito à ALV. 
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Quadro 25. Indicadores gerais sobre a educação no Reino Unido - Eurostat. 

 

Em relação aos dados do Eurostat sobre o RU vejamos primeiro os pontos menos positivos. É 

de notar que ainda existe uma percentagem significativa da população com menos do que o 

ensino secundário de nível inferior e que não frequenta nenhuma actividade de educação ou 

formação, que estão acima da média da UE.  

Por outro lado também bastante a baixo da UE está o número de jovens que opta pelo ramo 

profissional no ensino secundário. Existe também uma baixa percentagem da população com 

18 anos na educação ou formação o que também coincide com o número de anos esperados na 

educação ser inferior a da média da UE27.  

Indicadores Valores Ano a que se refere Media UE 27 

Percentagem da população com menos do que o ensino 
secundário de nível inferior e que não frequenta nenhuma 
actividade de educação ou formação 

17% 2007 15,2% 

Percentagem de alunos no ensino secundário de nível 
superior no ramo profissional 40,6% 2006 57% 

Percentagem de crianças de 4 anos que estão em 
instituições educativas 91,3% 2006 86,8% 

Percentagem da população com 18 anos na educação 47,4 2006 77,4% 

Média do número de anos esperados na educação  16,3 2006 17,2 

Percentagem da população total  adulta de 25-64 anos que 
participa na educação e/ou formação nas 4 semanas 
anteriores ao questionário (2007) – Total 

20% 2007 9,5 

Percentagem da população adulta de 25-64 anos que 
participa na educação e/ou formação nas 4 semanas 
anteriores ao questionário (2007) – Homens 

16,7% 2007 8,6 

Percentagem da população adulta de 25-64 anos que 
participa na educação e/ou formação nas 4 semanas 
anteriores ao questionário (2007) – Mulheres 

23,2% 2007 10,3 

Taxa de desemprego das pessoas com menos 25 anos 
(2008) Não tem dados 2008 15,5 

Taxa de desemprego das pessoas de 25-74 anos (2008) Não tem dados 2008 5,9 

Percentagem da população de 25-64 anos que completou o 
ensino secundário nível superior (2008) 73,4 2008 70,8 

Percentagem da população adulta de 25-64 anos que 
concluiu o ensino superior (2006) 30,7% 2006 22,9 

Percentagem da população em risco de pobreza depois de 
transferência social (2007) 19 2007 16 

Desigualdade na distribuição de rendimentos 5,5 2007 4,8 

Total dos gastos públicos com recursos humanos  5,45 2005 5,04 
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Existe também um número acima da média da UE da população que está em risco de pobreza  

e também uma acentuada desigualdade na distribuição dos rendimentos. 

De positivo, gostaríamos de destacar o facto existir uma elevada percentagem de crianças com 

4 anos a frequentar as instituições educativas, e nos indicadores que dizem mais respeito à 

ALV a situação do RU também é bastante positiva. A percentagem da população com idades 

entre os 25-64 anos que participou em actividades de educação e formação está bastante 

acima da média da UE, o mesmo acontecendo quando fazemos a distinção entre homens e 

mulheres, sendo que as últimas também revelam taxas mais elevadas de participação. 

Existem também dados positivos no que diz respeito à percentagem da população que 

concluiu o ensino secundário de nível superior e a percentagem da população que concluiu o 

ensino superior, ambas acima da média dos países da UE.  

Finalmente, apenas realçar que também os gastos públicos com recursos humanos serem 

ligeiramente mais elevados no RU do que a média dos restantes países da UE. 

 

Quadro 26. Taxa de participação em qualquer tipo de aprendizagem por idade e sexo – Reino Unido. 

 

No quadro acima podemos verificar que a taxa de participação em algum tipo de actividade de 

aprendizagem no RU é mais elevada nas classes etárias mais jovens e vai decrescendo à 

medida que a idade vai aumentando. Só existem mais homens que mulheres a participar em 

actividades de aprendizagem nos escalões etários mais elevados, porque, provavelmente, os 

homens tinham níveis de escolaridade médios mais elevados.  

No entanto, quando comparadas com as médias da UE podemos ver que o RU sempre a baixo 

da média, o que poderá indiciar que embora a situação educativa no plano internacional seja 
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positiva em termos de resultados estatísticos, no que concerne à ALV a situação não é a mas 

favorável, considerando a média dos outros países da UE. 

No que respeita à educação não-formal, verificamos que no RU mantêm-se a tendência 

evidenciada nos outros países, ou seja, quanto mais qualificadas as pessoas mais a propensão 

para participarem em actividades de aprendizagem, neste caso, de educação não-formal. Neste 

aspecto o RU está já com uma posição mais favorável e acima da média dos países da UE. 

Em termos de actividade profissional, as pessoas que estão empregues são, também, as que 

mais participam na educação não-formal, enquanto que as inactivas participam menos.  

Também nesta situação o RU está acima da média dos países da UE. 

Depois de analisarmos genericamente a situação do RU em termos de estatísticas e 

indicadores internacionais, passamos no ponto seguinte à análise das concepções de ALV 

explícitas e implícitas nos documentos políticos analisados.  

 

3. A estratégia de Aprendizagem ao Longo da Vida 

Para o RU, a estratégia de análise é a mesma que a seguida na Dinamarca e é baseada em 5 

documentos.  

Um que é o próprio relatório de progresso sobre a implementação do programa de trabalho 

“Educação e Formação 2010”, e os outros 4 documentos referem-se a cada um dos quatro 

países do RU: Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte. 
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Quadro 27. Documentos políticos sobre a estratégia de ALV do Reino Unido identificados para 

análise.  

 

De seguida iremos proceder à analise dos dados que recolhemos a partir da análise de 

conteúdo destes documentos, respeitando a ordem das categorias que nos foram guiando esta 

análise. 

 

3.1.   Os aspectos ideológicos e conceptuais 

Em relação aos aspectos ideológicos e conceptuais, voltamos a referir que a nossa principal 

finalidade é clarificar os aspectos teleológicos que enquadram a política de ALV do país em 

questão e, também identificar os principais pressupostos e ideias bases que subjazem à 

definição dessas políticas. Por outro lado, preocupámo-nos também em identificar as 

principais necessidades a que estas políticas pretendem dar resposta no contexto de cada país 

em estudo. 

Nº. Documento Autor Data Fonte 

5 Education & Training 
2010: 

2007 Report on the 
UK’s progress 
towards the Lisbon 

Objectives 

UK Government 2007 Site da Comissão Europeia 

Bienal Joint reports on the 
implementation of the Education and 
training 2010 programme 

6 A 

Five Year Strategy 
for Children and 
Learners: 
Maintaining the 
Excellent Progress. 

Department for 
Education and Skills 

2004 Education & Training 2010: 

2007 Report on the UK’s progress 
towards the Lisbon 

Objectives 

7 Life through 
Learning, Learning 
through Life – The 
Lifelong Learning 
Strategy for Scotland 

Scottish Executive 2003 Education & Training 2010: 

2007 Report on the UK’s progress 
towards the Lisbon 

Objectives 

8 The Learning 
Country: Vision into 

Action 

Minister for Education, 
Lifelong Learning and 
Skills 

2006 Education & Training 2010: 

2007 Report on the UK’s progress 
towards the Lisbon 

Objectives 

9 Success Through 
Skills 

Department of 
employment and 
learning 

2006 Education & Training 2010: 

2007 Report on the UK’s progress 
towards the Lisbon 

Objectives 
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Começando pela análise das principais finalidades e dos aspectos orientadores da acção em 

matéria de ALV presente nos documentos, não nos parece que no RU exista uma grande carga 

ideológica, sendo que se encontram mais reforçadas as questões de carácter programático e de 

acção concreta. 

Gostaríamos também de referir, que no documento 5, que é o documento que se refere à 

estratégia global do RU, e não exclusivamente a um dos países, se refere que no contexto do 

RU a ALV é encarada como uma actividade que se desenvolve na fase de pós-escolaridade. 

Portanto, no RU é assumidamente claro que ALV é algo que ocorre nas idades jovens e 

adultas, e daí que nos documentos se refiram mais finalidades de empregabilidade.  

Destacamos uma das principais ideias expressas que é a centralização do processo nos 

aprendentes, ou seja, toda a estratégia assenta na ideia de que os sistemas de educação e de 

formação devem ser orientados para os indivíduos, para as suas necessidades. Por outro lado 

existe também, muito reforçada a ideia de que todos têm de ser participantes e 

responsabilizados neste processo de constante aprendizagem, pois só assim se consegue 

construir um sistema de educação e  formação que seja permeável às necessidades de todos.  

“A major aim is to move from a model where institutions respond to Government priorities to one where 

they respond directly to the needs and demands of individual learners, parents and employers” (Doc. 5). 

No entanto, documentos como o documento 6, referem que esta noção de satisfação das 

necessidades individuais, não é uma noção liberal de dar única e exclusivamente às pessoas 

aquilo que elas querem, mas sim, ter um sistema que seja capaz de responder às necessidades 

de todos, e com qualidade para todos. 

“This is not a vague liberal notion about letting people have what they want. It is about having a system 

which will genuinely give high standards for all – the best possible quality of children’s services, which 

recognize individual needs and circumstances; the most effective teaching at school, which builds a 

detailed picture of what each child already knows, and how they learn, to help them go further; and, as 

young people begin to train for work, a system that recognizes individual aptitudes and provides as many 

tailored paths to employment as there are people and jobs” (Doc. 6). 

Em todos os documentos analisados, verificamos que existe uma forte presença de ideais de 

empregabilidade e desenvolvimento económico que são claramente assumidos, especialmente 

no caso da Irlanda do Norte. 

“It stated Government’s aim is to enable people to progress up a skills ladder, in order to raise the skills 

level of the whole workforce; to help deliver higher productivity and increased competitiveness; and to 

secure Northern Ireland’s future in a global marketplace” (Doc. 9). 
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A crença de que os problemas de exclusão social, só  poderão ser ultrapassados com a 

empregabilidade, que exige hoje em dia mais e melhores competências, conhecimentos e 

aptidões no contexto da economia global competitiva, é algo que se revela ao longo dos textos.   

Portanto, os ideais orientadores da estratégia são mais no sentido de que todos tenham acesso 

ao sistema de educação e formação, que deve servir as necessidades de todos, e que, estes 

todos tenham oportunidade de chegar a um nível de excelência, e não apenas a um nível 

média de qualidade.  

No documento 7, que diz respeito à estratégia da Escócia, encontramos uma maior 

preocupação no discurso em relacionar a ALV com o desenvolvimento pessoal, económico e 

social. E com a estratégia pretende-se que a população seja, acima de tudo, uma população 

confiante, com espírito empreendedor, com conhecimentos, criatividade e competências para 

a criação de uma sociedade e uma economia baseadas no conhecimento. Embora exista esta 

preocupação no desenvolvimento pessoal, social e económico, é nitidamente notório que a 

principal finalidade é a adaptação e preparação das pessoas para o mercado de trabalho da 

economia global.  

“The knowledge economy – the increasing pace of technological change, which demands a flexible and 

adaptable workforce that is ready to reskill and retrain to keep pace with the economy’s skills needs” 

(Doc. 7). 

Portanto, de uma forma geral salientamos que em termos de ideais orientadores verificamos 

que, embora em alguns momentos os discursos se tentem equilibrar a necessidade da ALV em 

satisfazer as dimensões pessoais, sociais e económicas, na verdade parece-nos que a dimensão 

social está bastante mais reforçada, nomeadamente no documento referente à estratégia da 

Irlanda do Norte. Neste documento é, de facto, bastante claro que a Irlanda do Norte tem 

como principais finalidades aumentar as qualificações da força de trabalho e abraçar a 

economia baseada no conhecimento, sendo a estratégia de ALV um meio para garantir estas 

qualificações. O que pode evidenciar uma certa fragilidade em relação à economia da Irlanda 

do Norte, que pode estar a atravessar um período menos propício. 

“The Government is committed to an economic future for Northern Ireland which is underpinned by 

higher value-added jobs, enhancements to productivity and competitiveness, increased skill levels and 

improved participation in education and training. Ensuring that individuals have the skills relevant to 

future employment opportunities is one of the key drivers to achieving the Economic Vision and the 

implementation of the Skills Strategy for Northern Ireland is the main vehicle through which this will be 

delivered” (Doc. 9). 

Vejamos agora as principais ideias e fundamentos que subjazem à definição da estratégia de 

ALV nos documentos analisados.   
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Tal como nas finalidades identificadas, parte-se do pressuposto que é preciso envolver mais 

no processo de aprendizagem os indivíduos, os pais e os empregadores de forma a poder 

satisfazer melhor as necessidades de todos. 

No documento 5, como já indicámos, refere-se que embora no RU ALV tenha um significado 

exclusivamente relativo à educação pós-escolar, neste documento o significado vai mais de 

encontro à visão da UE, não se definindo no entanto o significado claro de ALV.  

“The UK convention has always been to use the term “lifelong learning” to refer to post-school learning 

only. In this paper, the comprehensive EU definition is used” (Doc. 5). 

Como este documento tenta estar mais de acordo com as políticas da UE, um dos 

pressupostos apresentados é que se no RU se respondem aos benchmarks europeus através do 

próprio sistema já definido e que tem vindo a servir como base de monitorização e 

accountability. 

Neste sentido afirma-se que o Reino Unido tem uma grande tradição no uso de evidências 

como base da decisão política. No entanto, o governo tem vindo a estender os mecanismos de 

consulta em todos os países disseminando as referências e as estratégias através de livros 

verdes e livros brancos e estimulando o debate.  

No RU existe uma forte tendência para a disseminação e publicação de resultados dos 

sistemas educativos e de formação em todo o Reino Unido. 

Existe, também,  uma forte tendência para criar meios de reconhecimento, validação e 

orientação de aprendizagens  pois parte-se do pressuposto  que estas iniciativas contribuem 

para a mudança de atitude em relação à aprendizagem. 

Verificamos também que no RU se defende que a avaliação e monitorização dos sistemas de 

educação e  formação a partir de resultados, se crê ser uma metodologia eficaz para 

acompanhar a evolução das políticas e implementar possíveis correcções.  

“The UK has been developing an outcome based system, over many years, and the development of an 

outcome based methodology was a central element of the reform” (Doc. 5). 

Uma outra ideia presente ao longo dos documentos é a crença de que é preciso que as crianças 

e jovens cresçam seguras e com qualidade por forma a tornarem-se pessoas positivas e 

contribuírem para a sociedade atingir a produtividade económica. As intervenções nos 

primeiros anos de vida são fundamentais para uma vida de aprendizagem de sucesso e de 

prazer. Para isso defende-se que é preciso que as crianças tenham prazer na aprendizagem e as 

crianças em risco têm vindo a ter cada vez mais cuidados e serviços de apoio. 
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Esta ideia está muito presente no documento 6, referente à estratégia da Inglaterra, foca 

bastante a aprendizagem nos primeiros anos e a sua importância para o desenvolvimento de 

uma cultura de ALV.  

“Children, and all those who learn, are our future”. 

“This is an historic move that brings services for children do not fit neatly into institutional and policy 

silos. It paves the way for the Government to help all children and young people stay safe, are healthy, 

enjoy and achieve, make a positive contribution to society and achieve economic well-being. We believe 

that this provides the firm foundation children need to succeed in and enjoy learning throughout their 

lives” (Doc. 6). 

Os sistemas educativos do RU estão preocupados com o facto do mundo estar em mudança e 

os sistemas de educação e de formação têm de acompanhar estas mudanças. Os empregadores 

procuram cada vez mais pessoas altamente especializadas para trabalhar. Cada vez menos as 

pessoas têm apenas um emprego para a vida. Estas reformas ambiciosas têm de ser 

acompanhadas pelo elevado investimento. 

“Furthermore, the world is changing, and our education system needs to change with it. Employers are 

looking for higher-skilled workers, adept in techniques of communication and teamwork” (Doc. 6). 

Neste sentido, a personalização e a escolha são consideradas o coração de um serviço público 

melhor com elevados padrões de qualidade. A chave é a personalização do ensino e da 

aprendizagem que vá de encontro às necessidades das crianças. 

“We see greater personalization and choice as being at the heart of better public services and higher 

standards” (Doc. 6). 

Portanto, as principais ideias que fundamentam estas estratégias assentam  na crença de que 

os conhecimentos, as competências e atitudes que as pessoas adquirem ao longo da vida 

contribuem para a actividade económica e dar às pessoas possibilidade de melhorarem as suas 

condições de vida especialmente no mercado de trabalho. 

“Investment in knowledge and skills brings direct economic returns to individuals and collective 

economic returns to society” (doc. 7). 

O investimento no conhecimento e nas competências traz retornos económicos directos para 

os indivíduos e retornos económicos para a sociedade. 

A comprovar pelo documento 7, na Escócia também se acentua um discurso de natureza mais 

económica em torno dos benefícios da ALV. Este documento refere que existem dois 

mercados em jogo, o mercado de trabalho e o mercado de aprendizagens. E três grupos 

principais: indivíduos, empregadores e quem fornece aprendizagens. Nesse sentido,  

importante ter um mercado de trabalho saudável com baixos índices de desemprego e altos 



 315 

níveis de participação das aprendizagens. Daí que o mercado de trabalho tenha de ser flexível 

nas respostas aos desafios de oferta e procura de trabalho. 

“Scotland’s Lifelong Learning Strategy must be relevant to, and informed by, the key stakeholders in 

Scotland. People have an interest in learning in order to acquire new skills to further their careers or to 

benefit their lives in other ways” (Doc. 7). 

Este documento refere, também, que uma das forma de se medirem os progressos da Escócia 

é compará-la com outros países do RU. E, para os escoceses, onde existe qualidade há mais 

hipóteses de atrair investimento daí que a Escócia queira ser uma referência mundial em 

termos de qualidade. Partem do pressuposto que a excelência na provisão de ALV encoraja os 

indivíduos a participar na aprendizagem ao longo de toda as suas vidas. 

Também o País de Gales defende que a intervenção intensiva e precoce produz benefícios 

para o indivíduo e para a sociedade e duram para toda vida, especialmente para aqueles que 

têm mais desvantagens. 

“Early and intensive intervention in education and care produce benefits for the individual and society 

that are experienced across the lifespan, particularly by the most disadvantaged children” (Doc. 8). 

Parte-se do pressuposto que todas as crianças têm a capacidade de terem sucesso na educação 

e que através do fornecimento de apoios para crianças com necessidades especiais se pode 

maximizar o sucesso de todos. 

Por outro lado, também se defende que as parcerias entre governo, autoridades locais, escolas 

e sector privado são fundamentais para o sucesso das políticas de educação e de formação. 

Nesse sentido, deve-se utilizar um vasto conjunto de conhecimentos sobre como ocorre a 

aprendizagem e o que a torna um sucesso no ensino e na aprendizagem. 

A ALV é crucial para a segurança no emprego, para o bem-estar pessoal e para a participação 

dos indivíduos na sociedade. 

Neste documento referente à estratégia de ALV do País de Gales, é onde encontramos mais 

referências à cooperação com outras organizações como a UE e a OCDE. 

“We are positioning Wales within the context of European and global reforms. Wales is committed to the 

Lisbon Agenda, which aims to deliver stronger, lasting growth and create more and better jobs” (Doc. 8). 

Também o governo da Irlanda do Norte se compromete a trabalhar em paralelo com os 

objectivos definidos na Estratégia de Lisboa. 

Também para a Irlanda as parcerias são fundamentais para o sucesso da estratégia de ALV e 

dos seus objectivos. A colaboração entre os vários actores é a chave. Há muito a fazer para 
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que se consiga chegar a uma situação onde as pessoas estejam numa escala de progresso em 

relação às qualificações. 

Portanto, de uma forma geral podemos afirmar que as principais ideias que subjazem à 

definição das estratégias de ALV dos 4 países são: a necessidade do envolvimento de todos na 

estratégia e a flexibilidade dos sistemas de educação e formação por forma a serem abertos a 

todos os cidadãos; o valor da empregabilidade para a inclusão social de todos e para o 

progresso dos países no contexto da economia global; e a necessidade de se apostar nas 

primeiras idades de aprendizagem como condição para a consolidação de uma aprendizagem 

ao longo da vida. São estas as principais ideias expressas em termos de pressupostos nos 

documentos. 

Finalmente, na categoria dos aspectos conceptuais e ideológicos, preocupámo-nos em 

identificar as principais preocupações e necessidades evidenciadas nos documentos, para as 

quais a estratégia de ALV procura dar respostas. 

Verificamos, antes de mais, que embora no RU o conceito de ALV seja remetido para uma 

fase da vida pós-escolar, na verdade os países do RU preocupam-se muito com a vida escolar 

e as repercussões que o seu insucesso tenha na vida pós-escolar.  

Todos os documentos evidenciam grandes preocupações com os jovens e as crianças em idade 

escolar, e com a sua manutenção nas instituições escolares. Situações como o abandono 

escolar precoce, o desinteresse e a desmotivação pela aprendizagem, os comportamentos 

criminais e violentos são bastante referidas nos documentos, e quase sempre relacionadas as 

consequências futuras de uma inactividade económica destas crianças e jovens.  

“Early leaving is a serious concern throughout the UK, and in England the Government has published a 

Green Paper, on proposals to require all 16-18 year olds to remain in education or training from 2013” 

(Doc. 5). 

“Making sure that every young person – whatever route they choose – is given the skills and experience 

that employers require (Doc. 6). 

Por outro lado, também são manifestas as preocupações com a falta e qualificações da 

população adulta, não apenas a que está no mercado trabalho como, também, a que está fora 

dele. 

“Despite improvements, skills and qualifications of working-age adults are still too low. In certain key 

growth areas of the Welsh economy there are insufficient workers with the required skills” (Doc. 8). 

Portanto, as principais preocupações presentes nos documentos relacionam-se com a 

manutenção dos jovens e crianças na educação e formação, na criação de um sistema de 

educação e formação de qualidade desde as primeiras idades, e a requalificação das 
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qualificações e competências da população adulta, em especial, a que está dentro e for a do 

Mercado de trabalho.  

De uma forma geral, as preocupações são mais ou menos as mesmas nos quatro países, 

embora na Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte se manifestem preocupações em termos 

de comparação de resultados económicos uns com os outros. 

Tal como fizemos para a análise dos documentos da Dinamarca, também para o Reino Unido, 

considerámos importante aprofundarmos algumas das questões a que procuramos responder 

com esta categoria dos aspectos ideológicos. Nesse sentido, desenvolvemos uma análise 

lexical quantitativa de modo a percebermos os sentidos das políticas de ALV presentes nos 

documentos em análise. 

Ao longo dos documentos, e da sua análise qualitativa, fomos identificando alguns termos que 

nos parecem ter mais presença nos textos e que fazem mais sentido para explorar alguns dos 

temas que evidenciámos na análise qualitativa. Identificámos, assim, alguns dos termos que 

nos parecem exprimir mais estes sentidos e contabilizámo-los nos documentos. Os termos 

contabilizados foram: innovation, competitiveness, labour market, monitoring, evaluation, 

Personal fulfilment/development, Social cohesion, economy/economic development, Skills, 

Competencies, Basic skills, labour force. Os resultados estão sintetizados no quadro seguinte. 

 

Quadro 28. Análise de Conteúdo Lexical: Frequências e Presenças de termos que evidenciam os sentidos e 

as finalidades da ALV -  Reino Unido. 

Vocábulos mais frequentes Skills – Frequência absoluta: 713 

Economy – Frequência absoluta: 144 

Employment/employability – Frequência absoluta: 163 

Vocábulos menos frequentes Competences – Frequência absoluta: 8 

Competitiveness - Frequência absoluta: 8 

Monitoring - Frequência absoluta: 10 

 

A partir da análise lexical quantitativa, podemos confirmar a nossa ideia de que existe um 

peso maior em relação às finalidades relacionadas com a educação para o emprego e para o 

progresso económico. É de notar a enorme quantidade de vezes que o termo “skills” é referido 

nos documentos, o que demonstra a importância que a estratégia do RU atribui às capacidades 

para o mundo do emprego e da economia no contexto global. 

Os termos menos referidos, não nos indicam nada em particular, e a análise das categorias 

seguintes, poderá evidenciar mais dos dados quantitativos. O termo “evaluation”, embora 
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pouco significativo em termos de frequências no corpo do texto surge quase sempre associado 

à palavra “self”, o que, como hipótese, pode evidenciar uma tendência para a maior 

responsabilização individual. 

 

3.2.  Os objectivos operacionais e de aplicação concreta 

Mais uma vez, tal como aconteceu no caso da Dinamarca, esta categoria apresentou-se-nos 

como a mais extensa. No entanto, todos os objectivos são claramente relacionados com a 

aquisição de competências para o mercado de trabalho, que de seguida daremos conta. 

Em relação aos sistemas de educação e de formação, os objectivos centrais são: 

• Aumentar a mobilidade social; 

• Melhorar a performance em todo o sistema; 

• Assegurar a responsabilização dos empregadores e dos aprendentes pelas suas 

necessidades. 

Existem, também, alguns objectivos mais específicos de criar um modelo de progressão ao 

longo da vida na educação e na formação, uma abordagem menos directiva em relação à 

garantia de qualidade nos vários sectores e a construção de um quadro de qualificações 

coerente. 

As prioridades de inclusão social e sucesso económico são encaradas como indissociáveis. E, 

existe um claro objectivo geral de reduzir a hipótese dos jovens virem a ter insucesso na vida 

adulta.  

“The linked priorities of social inclusion and economic success are shared across the UK, and there is a 

general goal to reduce the numbers of young people on a path to failure in adult life, and to close the 

skills gap at all levels” (Doc. 5).  

Desta forma existe um objectivo comum a todos os países de reduzir a taxa de desistência e de 

não frequência escolar dos jovens. 

Os benchmarks definidos para a estratégia global do RU são os seguintes: 

• Reduzir par 2% os jovens fora do sistema educação e formação; 

• Aumentar a percentagens de graduados em matemática ciência e tecnologia, e as 

mulheres nesses cursos; 

• Tentar que os de 22 anos completem o ensino secundário superior; 

• Aumentar a literacia e leitura dos jovens com 15 anos; 
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• Aumentar as taxas de participação adulta na educação e formação. 

Para atingir todos estes objectivos específicos, o governo prevê o aumento do investimento na 

educação e formação. O governo continuará, também, a apostar nas evidências para apoiar a 

decisão política através da recolha de dados administrativamente; através das investigação 

encomendada; investigação independente de centros indirectamente financiados; colaboração 

com conselhos de investigação; e disseminação de informação. Também se prevê a 

reconfiguração dos investimentos a todos os níveis entre Estado, empregadores e indivíduos 

de modo a focar os investimentos em áreas de fracasso no mercado. 

Em relação à mudança na atitude relativamente às aprendizagens as medidas incluem 

objectivos de maior envolvimento dos pais na educação das crianças e, também, uma maior 

motivação para os jovens e adultos voltarem a aprender. São apresentadas mais iniciativas 

para diminuir a desistência precoce da escola para tornar a educação mais atractiva. 

Para as pessoas com desvantagens económicas e sociais, existe também um pacote de 

medidas a ser desenvolvidas, que passam pela garantia de emprego, mais e melhores apoios 

sociais e garantia de opções de aprendizagem mais flexíveis para jovens em situações de risco. 

Os objectivos acentuam uma tendência para uma personalização da educação também com 

consequências para a formação de professores e na liderança, especializando todo o pessoal 

dos sistemas de educação e de formação, por forma a estarem preparados para satisfazer as 

necessidades de todos. 

Em resposta às pressões da globalização e o incremento da mobilidade do conhecimento o 

governo está a encorajar o ensino superior ao nível das competências de alto nível, 

competências de gestão e sua aplicação.  

Também em relação ao Ensino Superior existe um objectivo quantificado de atingir 50% da 

população entre 18 e 30 anos com o ensino superior em poucos anos. 

Embora as taxas de participação nas áreas da matemática, ciências e tecnologia sejam 

elevadas a prioridade é que continuem a aumentar. 

Outro dos objectivos marcantes é o aumento de conhecimentos, competências e qualificações 

das pessoas para conseguir elevar o nível de competitividade do RU. 

“We want a system, which ensures the best possible match between the learning and skills, knowledge, 

attitudes and behaviors needed for a more productive economy and a more inclusive society, and the 

opportunities for individuals” (Doc. 7). 
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Nesse sentido estão a ser desenvolvidas enumeras iniciativas em todos os países para envolver 

as empresas e os empregadores na qualificação dos seus empregados e na ligação com as 

instituições educativas. 

Também está previsto o envolvimento e responsabilização de agências governamentais na 

oferta e manutenção de ofertas educativas para jovens e adultos. 

As principais prioridades que se destacam na estratégia de Inglaterra são: 

• Intervenção nos primeiros anos de vida, para apoiar as crianças e famílias e garantir 

sucesso no futuro; 

• Garantir que cada criança saia do ensino primário com as competências básicas em 

leitura, matemática e escrita e um prazer em aprender sedimentado e construído 

através do enriquecimento curricular que inclua as artes, musica, desporto e línguas 

estrangeiras. 

• Criar um ensino secundário e de aprendizagem no futuro que abra  leque de escolhas e 

prepare os jovens para o mercado de trabalho; 

• Reduzir o défice histórico de competências de adultos não apenas no aumento de 

participação e frequência dos jovens 16-19 mas também através do trabalho nas 

necessidades dos que estão no mercado de trabalho e precisam de renovar as suas 

competências; 

• Sustentar um ensino superior de excelência capaz de um ensino de alta qualidade 

investigação de ponta e aumento de resposta ao empregadores. 

Os principais objectivos são que, em todos os níveis de ensino e em todas as fases da 

aprendizagem: 

• Exista uma maior voz das crianças, jovens e adultos no desenvolvimento da política e 

na construção dos serviços; 

• Serviços e ensinos construídos com base nas necessidades dos indivíduos; 

• Melhor aconselhamento e informação para permitir melhor escolhas: 

• Melhores apoios e incentivos especialmente onde existem barreiras financeiras; 

• Ter um mínimo de qualidade para todos. 

Isto implica envolver uma série de actores na provisão de serviços nas localidades.  

Depois temos objectivos mais orientados para níveis de ensino e para fases etárias.  
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Em relação ao pré-escolar, o objectivo geral é oferecer cada vez mais educação e cuidados 

infantis para as crianças mais pequenas.  

Os objectivos para as crianças mais pequenas giram em torno de: 

• Juntar infantários e pré-escolares numa só instituição; 

• Ter uma oferta de educação nos primeiros anos de vida de alta qualidade; 

• Promover métodos de ensino que preparem as crianças para aprendizagens futuras e 

apoiar o seu desenvolvimento social, emocional e comportamental; 

• Criar centros de crianças com estas valências e apoios e que envolvam os país; 

• Treinar todo o pessoal para ser especializado em lidar com pais  crianças; 

• Apoiar as crianças com maiores necessidades; 

• Introduzir as TIC; 

• Concertar a acção de todos os serviços de saúde educação e não só em pró do bem-

estar das crianças. 

“Use capital funding from Flying Start to support more integrated centers in disadvantaged areas, 

bringing together a range of services, including early years education, childcare, play and community 

Development” (Doc. 8). 

No ensino primário os objectivos centram-se na melhoria das bases de leitura matemática e 

escrita das crianças; melhor ensino e apoio personalizado; enriquecimento curricular; 

proximidade entre escola e pais; estender o horário escolar. 

Para atingir estes objectivos há que mudar o próprio sistema através de: mais liberdade e 

menos burocracia; reconhecer as diferenças entre escolas: financiamentos por três anos para 

fortalecer a autonomia; melhorar a força de trabalho e as suas qualificações; e apoio para a 

construção de capacidade de liderança nas escolas.  

Objectivo principal é ter mais escolhas para pais e estudantes e mais independência para as 

escolas, sempre acentuando a intenção de personalizar mais o ensino. 

“In response to the Government priority the DfES commissioned a review of its implications for teacher 

training, published in 2007 as 2020 Visions. The English Schools White Paper set out steps to remodel the 

schools workforce and develop leadership. It will support higher standards, socialized learning, extended 

schools and reform of 14-19 provision” (Doc. 5). 

Em relação ao ensino secundário todos os objectivos apontam para uma personalização do 

ensino no sentido ter todos os jovens aptos para a vida adulta, trabalho qualificado e 

continuação da aprendizagem. Por isso, são apontadas várias medidas para que se construa um 
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currículo de qualidade para todos e de excelência académica, e que se alargue o leque de 

ofertas de vias de formação profissional. Ao mesmo tempo a estratégia aponta para um 

aumento das parceiras com empregadores por forma a que estes possam recrutar pessoas com 

as competências certas e indivíduos que consigam ter formação e competências que precisam 

para emprego. 

“Ensure that appropriate quality standards are in place for schools and local authorities to meet a range of 

additional needs – and take account of the implications for provision in schools, colleges and other 

settings post-16” (Doc. 8). 

“Equip young people to be able to respond to changing employment markets” (Doc. 8). 

Em relação ao ensino superior o objectivo estratégico é o acesso de todos o que têm potencial 

para beneficiar ao ensino superior. E ao mesmo tempo o objectivo é que o ES contribua para o 

a economia baseada no conhecimento.  

“Improve knowledge exploitation and maximize the contribution of Higher Education to the development 

of a knowledge economy” (Doc. 8) 

Em resposta às pressões da globalização e o incremento da mobilidade do conhecimento o 

governo está a encorajar o ensino superior ao nível das competências de alto nível, 

competências de gestão e sua aplicação. Existe um objectivo quantificado de atingir 50% da 

população entre 18 e 30 anos com o ensino superior. 

“In England the Government aims to achieve 50% of all people participating in higher education between 

the ages of 18-30, at the same time as moving towards fair access and reducing drop out” (Doc. 5). 

Na prática isto implica que se esteja a trabalhar para: 

• Um ensino de alta qualidade e mais personalizado; 

• Abertura à participação de todos;  

• Financiamento justo das instituições e dos alunos; 

• Manter e desenvolver a investigação com mais e melhores parcerias; 

• Mas escolhas e parcerias com empregadores e criação de graus mais 

profissionalizantes. 

Portanto, também em relação ao Ensino superior é preciso desenvolver cursos onde os alunos 

desenvolvam os conhecimentos relevantes para o desenvolvimento de profissões de alto nível, 

de acordo com as exigências do mercado de trabalho. 

“Many higher education (HE) courses ensure that students gain the relevant knowledge required for 

higher-level professions. As the demand for higher level skills and qualifications increases there is an 

emerging need to enable students to enhance their employability” (Doc. 9). 
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Associados a este, estão, também, presentes objectivos para o aumento de conhecimentos, 

competências e qualificações das pessoas para conseguir elevar o nível de competitividade. 

Em relação aos adultos, as competências básicas para adultos continuam a ser uma forte 

prioridade e para isso mais uma vez se destaca a responsabilidade e necessidade de 

envolvimento dos empregadores.  

Para se ter um mercado de trabalho saudável é preciso que: todos disponham de informação, 

oportunidade e competências necessárias para participar no mercado; toda a força de trabalho 

seja encorajada a aprender e desenvolver competentes para melhorar a produtividade e a 

empregabilidade; que os empregadores possam recrutar trabalhadores e estarem satisfeitos 

com as suas qualificações. 

“In Lifelong Learning, spending has been focused on objectives that are aimed at improving skills, 

enterprise, employability, widening access and ensuring high quality provision” (Doc. 7) 

“Develop the skills and knowledge of our learning workforce” (Doc. 8) 

É preciso que todas as instituições educativas contribuam para um sistema de ALV flexível, 

sempre na perspectiva da satisfação do mercado de trabalho. 

“Deliver innovative approaches to create more and better opportunities for high-quality apprenticeships, 

to meet the skills demand of employers, and offer a credible career path for individuals of all ages” (Doc. 

8) 

“Qualifications are the key measure of skills and they must be fit for purpose, up-to date and reflect the 

skills required in the modern workplace” (Doc. 9) 

Esta estratégia definiu um quadro ambicioso para reformar os serviços públicos. No geral os 

objectivos de trabalho são: a criação de um sistema mais simples e menos burocrático de 

planeamento, gestão e accountability; desenvolver lideranças efectivas em todos os pontos do 

sistema e apoiar a força de trabalho na educação e formação. 

Para gerir toda esta estratégia é preciso ter uma força de trabalho qualificada, uma liderança 

eficaz e tecnologia de apoio, sempre a colocar o “cliente” primeiro, ou seja as necessidades de 

quem aprende. 

É necessário apostar na flexibilidade e relevância no desenvolvimento e na oferta de 

oportunidades de aprendizagem, através de uma maior colaboração entre sectores e da 

diversidade dentro de um quadro de referência estratégica coerente. 

Desta forma, a estratégia assume a necessidade de investimento nas pessoas, através de um 

maior planeamento e avaliação do investimento, de modo a tornar as pessoas aprendentes 

efectivos. 
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Os indivíduos têm de assumir a responsabilidade pelo seu próprio desenvolvimento e assim 

terão oportunidade de ter as suas aprendizagens reconhecidas. 

“While recognizing that individuals must take a measure of responsibility for their own development, the 

strategy says that if they do so, we will give them the opportunity to develop their potential and have their 

achievements recognized” (Doc. 7). 

Mas para isso, é preciso garantir informação, orientação e aconselhamento para que as 

pessoas tenham confiança nas decisões e transições que façam. 

É preciso, também, garantir a oportunidade de aprender independentemente da sua origem e 

contexto socioeconómico. 

No contexto dos documentos, é necessário criar bases de dados de informações sobre o 

sucesso da estratégia através da identificação de estudos encomendados outro tipo de 

monitorização de iniciativas e ofertas. 

“The implementation of this strategy will be taken forward, monitored and evaluated with reference to the 

evidence base” (Doc. 7). 

“Develop a suite of indicators against which FE institutions and work-based learning providers in Wales 

might benchmark their performance, as an essential element of moving towards a greater degree of self 

regulation by the sector of its management and governance” (Doc. 8) 

E ao mesmo tempo acompanhar os resultados das políticas através de uma forte evidência 

estatística. 

“Use average points score as a wider measure of achievement to support a sharper focus on the needs of 

the learner and development of skills” (Doc. 8). 

“The UK has a very strong record of gathering and using evidence as the basis for policymaking” (Doc. 

5). 

Portanto, de uma forma geral todos os cinco documentos são bastante coerentes ao nível dos 

objectivos definidos para a sua estratégia de ALV, e vão todos de encontro a objectivos 

claramente relacionados com o mercado de trabalho e à economia do conhecimento. 

Em termos de idades mais baixas, o objectivo claro é que se sedimente uma cultura de 

aprendizagem, logo nas idades mais jovens. 

Nos jovens, os objectivos são claramente relacionados com uma melhor preparação para o 

mercado de trabalho, que envolver mais e melhores qualificações e escolhas que estejam de 

acordo com as necessidades dos mercado de trabalho. Nesse sentido, as acções concretas 

visam que todas as crianças e jovens devam ter uma oferta de educação e formação, com uma 

componente profissional mais forte.  
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As principais medidas centram-se na escolaridade pós-obrigatória e visam objectivos para 

providenciar ofertas de qualidade, informação orientação e acompanhamento sobre as opções 

e escolhas que melhor se adeqúem ao mercado de trabalho. 

“Participation in post compulsory education or training is at a higher level than ever before and learners 

are given good quality independent information, advice and guidance about opportunities and progression 

routes, based on accurate labour market intelligence” (Doc. 9). 

Estes objectivos enquadram perfeitamente numa lógica onde se pretende promover o 

desenvolvimento e implementação de uma estratégia de investimento nas pessoas aliada ao 

cumprimento de outros objectivos como a eficiência, o lucro e a competitividade. 

“This Project will develop and implement a marketing and promotional strategy to increase the number of 

organizations using the Investors in People Standards to align skills development with the achievement of 

the business goals such as efficiency, profitability and improved competitiveness” (Doc. 9). 

 

3.3.  As modalidades educacionais e níveis de educação  

No que respeita às modalidades de educação e formação, e aos níveis de ensino encontrámos 

uma multiplicidade de referências de várias naturezas. Iremos, aqui, sobretudo, valorizar o 

que a análise lexical quantitativa nos demonstra como evidências mais significativas. 

O quadro seguinte sintetiza-nos os principais vocábulos mais significativos e menos 

significativos em termos do número de vezes que surgem nos documentos.  

 

Quadro 29. Análise de Conteúdo Lexical: Frequências e Presenças de termos que evidenciam as 

referências a modalidades e níveis de aprendizagem -  Reino Unido. 

Vocábulos mais frequentes Higher Education – Frequência absoluta: 236 

Further education and training- Frequência absoluta: 78 

Lifelong learning - Frequência absoluta: 201 

VET/Vocational training - Frequência absoluta: 108 

Vocábulos menos frequentes Pre-school/Pre-primary education – Frequência absoluta: 11 

Informal learning - Frequência absoluta: 8 

Non-formal education- Frequência absoluta: 6 

 

A partir deste quadro verificamos que, ao longo dos documentos, são mais referidos os 

contextos e os níveis de aprendizagem que dizem respeito às idades que mais se aproximam 

da idade activa, ou seja, para aqueles que estão prestes a integrar, ou que já integram, o 

mercado de trabalho. O que vem comprovar algumas ideias que concluímos nas categorias 

anteriores. 
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De facto, o Ensino superior é uma das grandes preocupações, ou pelo menos é bastante 

referido, bem como a educação e formação contínuas, a ALV e a formação profissional.  

Os excertos seguintes comprovam a importância que o RU atribui a estas modalidades de 

educação e formação: 

“Higher education institutions are also engaged in a wide range of research and development partnerships 

with business” (Doc. 5). 

“Wales has a strong record in vocational higher education, which represents some 60% of all 

undergraduate education. Its HEIs win proportionately high amounts of external income and 

Wales has developed graduate apprenticeships and targeted support to remove barriers to part-time study 

in higher education” (doc. 5). 

“Higher Education is a major strength: the rate of return to individuals from a first degree is 

the highest amongst OECD countries. The return has hardly changed as the number of 

graduates has grown” (doc. 6). 

“This continues to be very important, and resources have been made available to increase 

considerably the capacity of the higher and further education sectors, and training providers, to grow the 

scale of their provision” (Doc. 7). 

“Work with awarding bodies and others to extend the range of qualifications, particularly vocational 

qualifications, available through the medium of Welsh” (doc. 8). 

Existem ainda outros termos referidos que dizem respeito à educação pós-obrigatória, como 

“upper secondary education”, “post-compulsory” e “post-school education”. Também existem 

várias referências a tipos de aprendizagens relacionadas com o emprego, como: “work-related 

learning”. “work-place learning”, “work-based learning”, “continuing professional 

development”, e “job-related learning”.  

Em sintonia com esta ideia, encontrámos um número  reduzido de frequências de outros 

termos que dizem respeito às idades mais jovens, e a aprendizagens fora do contexto formal, 

como as modalidades de educação pré-escolar, e a quase ausência de referências à educação 

não-formal e informal. 

Esta situação vai de acordo com algo que encontrámos referido em alguns documento e que é 

o facto de, no contexto do RU, o termo ALV dizer respeito à educação pós-escolar e pós-

obrigatória. No RU não está muito presente a ideia de que a ALV ocorre em todos os 

contextos e fases da vida, sempre bastante mais valorizadas as aprendizagens que se fazem 

para aumentar as qualificações para uma melhor integração e adaptação às exigências do 

mercado de trabalho e da economia competitiva.  
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No que respeita à dualidade entre o termo educação e aprendizagem, voltamos a contabilizar 

estes termos e outros associados, tal como fizemos para a Dinamarca. 

 

Quadro 30. Análise lexical quantitativa de termos que ilustram a dualidade educação e aprendizagem. 

Número de referências  
Termos analisados 

Doc. 5 Doc. 6 Doc. 7 Doc. 8 Doc. 9 Total 

Education 158 350 161 122 50 841 

Learning 117 177 538 172 18 1022 

Training 70 176 172 35 32 485 

Lifelong learning 21 148 11 18 3 201 

 

A leitura geral que podemos fazer deste quadro, é que a linguagem da aprendizagem está mais 

enfatizada. No entanto, existe uma significativa referência ao termo “education”. Tendo em 

conta de “lifelong learning” tem contido o termo “learning”, então a vantagem fica bem mais 

reduzida e, em termos de frequências ambos os termos estão equilibrados. 

Portanto, embora de uma forma geral, e na leitura de todas as categorias nos pareça que estes 

documento favorecem as aprendizagens e a formação, em particular para objectivos de 

empregabilidade, nesta análise lexical e quantitativa, apenas se juntarmos o número de vezes 

que surge o termo “learning” e o termo “training” é que confirmamos esta enfoque. 

Portanto, os países que constituem o RU estão de facto empenhados numa estratégia de ALV 

que visa, acima de tudo, aumentar as qualificações da população em idade activa, e o enfoque 

nas modalidades de aprendizagem de carácter mais profissional e nos níveis de ensino das 

idades mais adultas, comprovam esta tendência. 

 

3.4.   Os actores, individuais e colectivos implicados na Aprendizagem ao Longo 

da Vida 

No que respeita aos actores envolvidos na estratégia, nos documentos do RU são referidos 

uma pluralidade de actores, de naturezas variadas.  

Quer em termos de referências genéricas ao sujeito que aprende, que as referências aos 

sujeitos que orientam as aprendizagens, que em termos de actores colectivos, os termos 

encontrados são bastante diversificados. 



 328 

O quadro seguinte apresenta-nos os  resultados de uma análise quantitativa que 

desenvolvemos, no sentido de percebermos quais os termos mais vezes utilizados, para 

designar cada uma das categorias de actores envolvidos no processo de ALV. 

 

Quadro 31. Síntese dos resultados da análise lexical quantitativa aos actores individuais e colectivos, 

implicados na Aprendizagem ao Longo da Vida – Reino Unido. 

 

A primeira leitura que fazemos do quadro acima, é que em termos de frequências absolutas 

totais estão bastante privilegiados os actores colectivos e os contextos de educação e formação. 

Estes dados vêm indiciar que, de facto, existe na política do RU e dos seus países um esforço 

para integrar e responsabilizar vários actores nos processos de educação e  de formação. No 

entanto, salientamos que, em termos de número de referências, são de facto os contextos de 

educação e de formação formal, os mais referidos. As “schools” têm uma presença muito 

marcante, bem como todas as instituições de ensino superior. Os empregadores são os actores 

colectivos mais referidos, o que revela a importância que o RU atribui ao envolvimento e 

responsabilização dos empregadores na qualificação dos seus trabalhadores, e na sua ligação 

às instituições de educação e formação. Estes dados, comprovam algo que tínhamos já vindo a 

 
Designação genérica de 
sujeitos  

Designação específica de 
sujeitos de educação/ 
aprendizagem 

Designação específica de 
profissionais de 
educação/formação e 
actores que orientam a 
educação e formação 

Designação de actores colectivos/contextos 
de educação/formação 

Frequência 
Absoluta 
Total 

1354 591 669 2572 

 

Vocábulos 
mais 
frequentes 

“Child/Children” 

Freq. absoluta: 422 

“young people” 

Freq. absoluta: 306 

“workers+workforce” 

Freq. absoluta: 239 

 

“Pupils” 

Freq. absoluta: 185 

“Students” 

Freq. absoluta: 145 

“Learners” 

Freq. absoluta: 232 

“Parents” 

Frequência absoluta: 199 

“Teachers” 

Frequência absoluta: 180 

“Family(ies)” 

Frequência absoluta: 93 

 

 

«Schools » 

Freq. absoluta: 779 

“Universities/Colleges/Academies/HE 
institutions” 

Freq. absoluta: 305 

“Employers” 

Freq. absoluta: 225 

 

 

Vocábulos 
menos 
frequentes 

“Women” 

Freq. absoluta: 5 

“Older/elderly” 

Freq. absoluta: 10 

“Citizen(s)” 

Freq. absoluta: 3 

 

“Apprentices” 

Freq. absoluta: 2 

“lifelong learners” 

Freq. absoluta: 2 

“Middle-performers” 

Freq. absoluta: 3 

“Educators” 

Frequência absoluta: 1 

“Trainers” 

Frequência absoluta: 3 

“Tutors” 

Frequência absoluta: 1 

 

“European Union” 

Freq. Absoluta: 20 

“OECD” 

Feq. Absoluta: 27 

“UNESCO” 

Feq. Absoluta: 1 
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salientar, que é a estreita relação que as políticas dos países do RU pretendem promover entre 

o mercado de trabalho e as instituições educativas. 

Este s excertos são bastante ilustrativos do tipo de evidências que encontrámos: 

“In March 2007 the Government published the English White Paper Every Parent Matters, which laid out 

the basis for a much closer working relationship between Schools and parents, including linking 

education for parents (both parenting skills and broader education) to the education of their children” 

(Doc. 5) 

“At the heart of our reforms is the development of independent specialist schools in place of the 

traditional comprehensive – a decisive system-wide advance” (Doc. 6). 

“Our action to reengineer Skill seekers, and encouraging flexible funding for collaboration between 

schools, colleges, HEIs, the Enterprise Networks and employers under goals 3 and 4 will also help to 

tackle these barriers” (Doc. 7). 

No que respeita às fracas referências numéricas a organizações internacionais, gostaríamos de 

destacar uma ideia que a análise qualitativa já nos tinha suscitado que é o facto do RU se 

referir muito pouco às orientações globais da UE para a educação e formação, e, também a 

outras  organizações internacionais como a OCDE e a UNESCO. Parece-nos que, de sertã 

forma, o RU está mais preocupado em ser uma referência mundial em termos de 

competitividade económica, do que trabalhar no sentido de estar em sintonia com as 

orientações de outros grupos de países, ou organizações de países. 

As referência respeitam mais às questões relacionadas com o objectivo da UE se tornar líder 

em termos de economia e sociedade do conhecimento. Mesmo estas referências são mais 

marcantes nuns países, que noutros, como por exemplo, na Escócia: 

“This strategy recognizes the influence of EU and OECD thinking on lifelong learning. The recent 

European Memorandum on Lifelong Learning called for the establishment of a pan-European area of 

lifelong learning within which there should be freedom of movement for citizens to travel between 

learning settings to mirror the freedoms of movement between jobs that exist in the European system. The 

aim is to enable EU citizens to make the most of their knowledge and competencies” (Doc. 7). 

Outros países, como por exemplo o País de Gales, referem-se mais a organizações como a 

UNESCO: 

“Beyond Europe, we are working alongside UNESCO to develop important initiatives in the fields of 

education, culture, natural science and communications” (Doc. 8). 

Em relação à categoria de referências genéricas de sujeitos envolvidos no processo de 

aprendizagem, estas estão também representadas em número bastante elevado. A referência às 

idades é, também, marcante no RU. Sendo que as crianças e os jovens são bastante referidos. 

Esta enorme referência às crianças, deve-se, em grande parte, ao documento que se refere à 
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estratégia da Inglaterra que se dedica, na sua grande maioria, a questões ligadas às escolas de 

ensino primário e secundário. No entanto, a referência a trabalhadores e à força de trabalho é 

também em número extremamente elevado, o que mais uma vez comprova a preocupação do 

RU com as qualificações para ao mercado de trabalho. Existem ainda variadíssimas 

referências de outras naturezas, mas cujo número não é tão representativo.  

“Children and all those who learn are our future” (Doc. 6). 

“They want choices so that all children and young people have the same opportunities and are able to 

participate more fully in society” (Doc. 7). 

“The Scottish Enterprise program, Determined to Succeed aims to ensure that Scotland’s young people 

have the skills, knowledge and confidence to participate in the workforce” (Doc. 5) 

Em termos de referências genéricas a sujeitos com fraca incidência verificamos que os mais 

velhos são muito pouco referenciados, e as questões com a paridade entre sexos não aprecem 

muito relevantes. Outro dados tem a ver com a reduzida referência aos cidadãos, o que poderá 

evidenciar alguns dos problemas que verificamos em relação ao contexto político do RU, e 

que se prendem com vontades separatistas por parte de alguns países. 

Embora não estando representado no quadro acima, existem, também, várias referências 

genéricas a outros grupos, como as minorias étnicas, os desempregados, ou as pessoas menos 

privilegiadas.  

Em relação á designação específica de sujeitos de educação e aprendizagem, os dados 

comprovam que, de facto, existe uma enorme preocupação com os contextos de educação e  

formação formais. O elevado número de referências a “students”, “pupils” reflectem estas 

tendências. 

Este aspecto é interessante, na medida em que estas designações denotam uma abordagem 

tradicional do ensino/aprendizagem, transportando a ideia de forte envolvimento com 

processos de educação formal. Obviamente, o uso destes dois vocábulos deixa de parte os 

outros, os menos tradicionais como “trainees” ou “apprentices”. 

No entanto, existe uma forte referência “learners” o que reflecte o enorme valor atribuído a 

uma personalização e responsabilização cada vez maior que as políticas do RU atribuem ao 

aprendente enquanto actor do seu próprio percurso de aprendizagem, o que é um aspecto 

muito interessante. Esta tendência evidencia já um certo afastamento dos contextos 

tradicionais de aprendizagem, e justifica-se pela importância dada aos processos de 

aprendizagem pós-escolares, que são o aspecto central na visão e ALV do RU.  
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“Key principles of Government strategy across the UK are increased engagement of learners, parents and 

employers, the extension of individual choice, the raising of standards for all, and the easing of transitions 

between the phases of education” (Doc. 5). 

“It puts a clear focus on children, learners, parents and employers, not just in setting out what we want to 

offer, but in designing ways of doing it that promote personalization and choice” (Doc. 6). 

Vejamos agora o que os dados nos indicam em relação ao profissionais e actores que orientam 

os processos de educação e de formação. 

Para o RU é visivelmente importante a liberdade de escolha e a informação dos pais em 

relação ao processo de educação e de formação dos seus filhos. Esta era já uma ideia muito 

presente na nossa análise qualitativa. Por outro lado existe também muito presente a 

necessidade de garantir apoios para os país e famílias por forma a que as suas crianças possam 

usufruir de mais e melhores serviços educativos. Os pais e as famílias têm uma expressão 

numérica bastante representativa desta ideia e os excertos seguintes ilustram bem a 

importância do seu envolvimento: 

“In March 2007 the Government published the English White Paper Every Parent Matters, which laid out 

the basis for a much closer working relationship between Schools and parents, including linking 

education for parents (both parenting skills and broader education) to the education of their children” 

(Doc. 5) 

“Partnerships with parents, employers, volunteers and voluntary organizations to 

Maximize the life chances of children, young people and adults” (Doc. 6). 

“The participation rate is the number of 16-19 year olds from low income families in education expressed 

as a proportion of the total population of 16-19 year olds from low-income families in Scotland” (Doc. 7). 

“Young people and their families have a right to receive in Wales in health and social services and related 

aspects of other services, such as education” (Doc. 8) 

Em termos de profissionais, verificamos que os professores voltam a ser os mais referidos, 

sendo que os formadores e os tutores estão pouco presentes aos longos dos documentos. Mais 

uma vez esta ideia ilustra bem o peso que os ambientes tradicionais de educação formal ainda 

têm nos processos de educação e aprendizagem. 

No entanto, o facto destes actores que orientam os processos estarem, em termos de 

referências totais, menos representados que os restantes actores analisados, pode significar 

algo que na análise qualitativa nos aprecia ser evidente, que era uma maior centralização no 

aprendente e no aluno, uma maior personalização dos processos de aprendizagem. 
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Notas conclusivas 

As opções políticas e económicas do RU têm um fundamento quando relacionadas com a evolução histórica do 

país. E as opções actuais em termos de políticas justificam a administração e a organização do sistema educativo 

do RU. 

E todo este enquadramento geral, proporciona-nos um cenário bastante abrangente e que nos ajuda a 

compreender melhor as opções e as concepções em termos da estratégia de ALV dos vários países que compõem 

o RU. 

No entanto, o caso particular do RU pareceu-nos mais complexo e trouxe-nos dificuldades acrescidas em todos 

os pontos deste capítulo. O facto do RU ser uma união de quatro países dificultou-nos a análise dos vários dados 

recolhidos ao longo das fases deste trabalho. E mesmo as conclusões que propusemos neste capítulo nos parecem 

mais “frágeis” no sentido em que consideramos que os documentos analisados podem não ser totalmente 

representativos da realidade que pretendemos analisar.  

No entanto, consideramos que de uma forma geral, e para o objectivo geral a que este estudo se propõe de 

analisar comparativamente estratégias de ALV de cinco Estados-membros da UE, os dados recolhidos são 

suficientes para as categorias que nos propomos analisar. 

Isto porque a situação económica do RU no contexto da UE, e a sua relação ambígua em relação aos principais 

aspectos que subjazem à União Europeia, nos parecem argumentos suficientemente importantes e que justificam 

o trabalho desenvolvido neste capítulo. 

De uma forma geral, a tradição histórica do RU de um dos países mais poderosos do mundo em termos 

económicos aliada a um elevado grau de conservadorismo e manutenção de tradições, justificam as actuais 

opções em termos de ALV. A posição do RU é bastante claro e as suas concepções giram em torno de objectivos 

de empregabilidade que para o RU são fundamentais para combater a exclusão social e para se atingir a primazia 

económica.  

Por outro lado, é interessante verificar que embora os documentos façam referência às orientações estratégicas 

da UE, o RU está mais preocupado na sua posição em termos  mundiais, do que em termos de integração no 

conjunto de países da UE.  

De facto, os dados analisados neste capítulo evidenciam uma visão de ALV ainda muito marcada por uma visão 

escolar tradicional, e pelo relação estrita com o mercado de trabalho. Por outro lado, o RU tem uma característica 

particular muito evidenciada que é o facto de se manifestar uma responsabilização cada vez maior do aprendente, 

dos indivíduos e das famílias em relação aos percursos de aprendizagem e educação.  

Ao longo dos documentos a ideia de liberdade de opção das famílias, aliada a uma maior personalização dos 

sistemas educativos são justificativas desta responsabilização crescente dos indivíduos. 

De seguida passaremos ao contexto Belga, que, tal como o RU também tem características de “desunião” que 

espelham realidades e opções diferentes em termos de educação e ALV.  
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CAPÍTULO 10. 

BÉLGICA: DIVERSIDADE DE SISTEMAS E ORIENTAÇÕES  

 
Notas introdutórias 

De seguida, começaremos a nossa análise da Bélgica, o coração da União Europeia. Apesar de ser um país com 

uma dimensão reduzida, e Bélgica goza de uma posição geográfica extremamente favorável no centro do 

continente Europeu, entre os países mais poderosos da Europa. Portanto, não é de estranhar que na Bélgica 

estejam situados os quartéis-generais de grandes organizações internacionais, como a União Europeia, a NATO e 

o secretariado geral do Benelux. 

 

1. Caracterização geral do contexto nacional  

Começaremos por uma breve análise da evolução histórica da Bélgica, para depois de 

caracterizarmos este país do ponto de vista social, económico, político e cultural. 

 

1.1. Breve incursão histórica e enquadramento social, político, económico e 

cultural 

O Reino da Bélgica situa-se entre  França, a Alemanha, o Luxemburgo, a Holanda e o Mar do 

Norte. É um estado consideravelmente pequeno de cerca de 30.444 Km2 que apesar da sua 

pequenez a Bélgica tem no conjunto europeu um valor excepcional, pela sua posição 

geográfica e pelas capacidades da sua população. Esta sua situação geográfica permite-lhe ter 

algumas afinidades com o arquipélago britânico, de quem está separada apenas pelo estrito de 

Calais. Mas se as afinidades entre estes dois países das margens do Mar do Norte é muita, as 

relações são ainda mais estreitas com a Holanda “entre os quais não há por assim dizer 

fronteira natural, mas apenas uma diferenciação de carácter humano, político e económico” 

(Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira, p. 474). 

Embora ao longo da sua história, a posição geográfica da Bélgica lhe possa ter trazido vários 

confrontos e várias invasões, a verdade é que é graças a esta posição estratégica que a Bélgica 

usufrui de uma situação política, económica, cultural e social única em todo o continente. 
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Figura 7. Mapa da Bélgica. 

 

 

 

 

 

 
 

                        

 

 

 

 

Fonte: Worldatlas.com 

Como resultado da sua posição central e do seu percurso histórico, a Bélgica expandiu-se e 

tornou-se a capital da distribuição e uma ponte europeia para as relações comerciais com o 

resto do mundo. Politicamente, estão nela sediados os centros nevrálgicos de grandes 

organizações internacionais como a União Europeia ou a NATO.  

Ao longo da sua história o território belga, foi ocupado pela maioria povos que se deslocaram 

pela Europa, dado a sua centralidade no continente.  

Tal como os Países Baixos, a Bélgica por estar numa localização bastante central e entre dois 

poderosos países (Alemanha e França) foi alvo de constantes disputas. Estas divisões 

rapidamente começaram a ter grande influência no destino dos belgas. 

Foi no período pós-guerra que a Bélgica volta a assumir um papel central, como capital da 

Europa. Torna-se assim o quartel-general da Comunidade Europeia da NATO, e destaca-se 

em relação ao volume de transacções e negócios de que é alvo. A guerra pouco tinha atingido 

as suas estruturas industriais o que proporcionou uma recuperação rápida do país.  

Por outro lado, no período pós-guerra a Bélgica estava, também, preocupada em unir os 

valões (da região de Valónia) com os flamengos (Flandres) cuja rivalidade gerou inúmeros 

distúrbios na década de 60 e provocando a queda de vários governos  nos anos seguintes.  

Em 1957, juntamente com a Holanda e o Luxemburgo, a Bélgica forma a União Económica 

do Benelux.  
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Também durante este período, as regiões da Bélgica têm desenvolvimentos muito 

significativos, como o aumento da sua autonomia que em 1977 culmina com a divisão do país 

em três regiões administrativas semi-autónomas: a Flandres, a Valónia, e Bruxelas. 

Em 1980 a constituição belga é forçada a reconhecer esta separação, e altera-se a estrutura do 

país. Ao mesmo tempo são também reconhecidas três comunidades étnicas distintas: a 

comunidade francesa, a comunidade flamenga e a comunidade germânica, mas durante os 

anos 80 os confrontos étnicos entre estas três comunidades continuaram.  

Desde a sua independência que a Bélgica tem vindo a desenvolver uma série de reformas que 

transformaram o país naquilo que é hoje: uma federação que tenta conciliar regiões e 

identidades culturais diferentes numa única estrutura. 

 

Quadro 32. Dados demográficos da Bélgica  

Dados Valores Ano a que se 
refere 

Fonte 

População  10,666,000 2008 Eurostat 

Densidade populacional 347,8/Km2 2006 Eurostat 

Percentagem população rural 2,7% 2006 National Statistics Institute 

Percentagem população urbana 97,3% 2006 National Statistics Institute 

Idade média da população masculina Sem dados Sem dados Sem dados 

Idade média da população feminina Sem dados Sem dados Sem dados 

Taxa de natalidade 1,64 2006 Eurostat 

Taxa de mortalidade Sem dados Sem dados Sem dados 

Taxa de fertilidade Sem dados Sem dados Sem dados 

Esperança média de vida masculina ao nascer 75,59 anos 2006 Eurostat 

Esperança média de vida feminina ao nascer 82,09 anos 2006 Eurostat 

 

Em termos populacionais a Bélgica é um país pequeno densamente populado, sendo que a 

percentagem de população nas áreas urbanas e rurais embora sendo distinta, não é 

significativa devido à proximidade territorial existente. 

Em termos religiosos, a maioria da população é católica, seguidos de protestantes que se 

encontram na região da Flandres. Embora o francês e o flamengo sejam ambos idiomas 

oficiais do país, o francês é falado por cerca de um terço da população, o flamengo por 57% e 

o resto é bilingue ou fala alemão, como sucede em parte da província de Liège (Grande 
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Enciclopédia Universal, p. 1780). No entanto, apesar desta diversidade linguística, existe uma 

cerca uniformidade religiosa com uma grande maioria de católicos. 

Politicamente, a Bélgica é uma monarquia constitucional em que o poder legislativo é 

constituído por duas câmaras, o senado e a câmara dos deputados. O poder executivo cabe ao 

rei assistido por um conselho de ministros.  

A monarquia da Bélgica é regida por um dos mais antigos sistemas parlamentares, e a 

constituição de 1831 continua em vigor embora tenha sido alvo de algumas alterações de 

carácter mais democrático (Grande Enciclopédia Moderna, 1984).  

A Bélgica é caracterizada por uma estrutura complexa organizada em três níveis: num nível 

superior temos o estado federal, as comunidades e as regiões; no nível médio temos as 

províncias, e no nível mais inferior temos as comunas.  

A Bélgica é, assim, constituída por três comunidades linguísticas: a comunidade flamenga, a 

comunidade francesa e a comunidade germânica. Ao mesmo tempo é também constituída por 

três regiões: a região flamenga, a região de Bruxelas-capital, e a região da Valónia. A Bélgica, 

está também organizada em 10 províncias  e 589 comunas. 

Presentemente, os poderes de decisão política não são da exclusiva competência do governo 

federal e do parlamento federal, e o país é governado por vários órgãos que gerem as suas 

obrigações autonomamente. 

Genericamente, as competências dos vários órgãos estão organizadas da seguinte forma, de 

acordo com as informações recolhidos do site oficial do governo federal belga52: o governo 

federal é o responsável pela gestão de tudo o que afecta os interesses gerais dos belgas 

independentemente das suas distinções culturais, regionais ou linguísticas. São da sua 

responsabilidade assuntos como as relações externas da Bélgica, a justiça, as finanças, a 

economia, a defesa, etc. As comunidades são outro órgão administrativo do país que tem a seu 

cargo assuntos que digam respeito directamente às pessoas que compõem a comunidade, 

como a língua, a cultura e a educação. As regiões têm as competências relativas aos assuntos 

territoriais como planeamento urbano, questões ambientais e emprego. As províncias outrora 

tuteladas e supervisionadas pelo estado central, agora estão inseridas no quadro de 

competências ao nível federal, regional e das comunidades, e são tuteladas por estes vários 

órgãos governamentais. As comunas são os centros de poder mais próximos dos cidadãos e, 

tal como as províncias, são tuteladas pelas outras autoridades governativas.  

Esta complexa organização da Bélgica deve-se, sobretudo, a uma tentativa para suavizar as 

relações antagónicas entre flamengos e valões, antagonismo este motivado pelos diferentes 

níveis de desenvolvimento existentes entre as duas regiões, ao longo da história.  

                                            
52 No site oficial:  http://www.belgium.be/en/. 
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Ao longo da sua evolução a Bélgica foi apostando fortemente nas suas infra-estruturas, como 

nos transportes, tendo sido o primeiro país na Europa onde os comboios foram usados e, 

rapidamente, construiu uma extensa rede de caminhos de ferro, considerada uma das mais 

densas do mundo. 

Já antes da sua independência que a Bélgica tinha vivido períodos de grande prosperidade 

económica, com grande e rápido desenvolvimento industrial. A prosperidade da Flandres na 

Idade Média é um exemplo desta prosperidade económica.  

Um país pequeno mas densamente populado como Bélgica, tornou-se numas das zonas mais 

economicamente activas do mundo e, obrigatoriamente, fez da economia belga uma economia 

bastante aberta sendo considerada um dos maiores exportadores mundiais, em termos de 

exportações per capita. 

A posição económica favorável da Bélgica, deve-se, em grande parte, à sua posição no 

mercado unificado europeu. Os seus maiores importadores são os membros da UE, que 

ocupam a maior parte do seu mercado de exportação.  

Por outro lado, a maior parte dos empregos gerados no seio da UE estão concentrados em 

Bruxelas, bem como acontece com outras organizações internacionais com sede nesta região. 

Como resultado, grande parte do dinheiro que estas organizações e os seus empregados 

gastam é na região de Bruxelas-capital, o que traz grandes benefícios económicos.  

É claro que a abertura de mercados, também fez com que os outros países oferecessem maior 

competitividade ao mercado Bélgica, mas a Bélgica sou orientar bem as suas estratégias e 

impulsionou as suas indústrias e os seus trabalhadores a produzirem em maior quantidade, por 

forma a poderem baixar os preços dos seus produtos. 

Esta elevada produtividade dos trabalhadores belgas é uma peça fundamental na economia, e 

os seus níveis de produtividade são dos mais elevados do mundo.  

De acordo com o relatório da OCDE de 2007 “Economic surveys – Belgium”, p. 27, “the 

belgian workers are among the most productive in the OECD”. 

O mesmo documento refere ainda que os maiores índices de produtividade verificam-se na 

indústria, na construção e nas finanças e que a taxa de absentismo dos trabalhadores é a mais 

baixa da UE. 

Na economia belga existem várias empresas multinacionais de larga escala, e variadíssimas 

pequenas e médias empresas que se têm vindo a assumir como líderes de mercado em 

diversas áreas. 

Existe, também, na Bélgica uma forte tradição de negociação social entre empregadores e 

trabalhadores, onde o governo assume um papel de mediador. Existe uma elevada taxa de 
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adesão aos sindicatos, sendo a percentagem de trabalhadores em sindicatos uma das maiores 

da UE. 
 

Quadro 33. Dados económicos da Bélgica 

Dados Valores Ano a que se 
refere Fonte 

PIB per capita (euros) 
117,7 

(100,0 média da 
UE27) 

2008 Eurostat 

Taxa de crescimento económico 
1,2 

(0,9 média da 
UE27) 

2008 Eurostat 

Percentagem do PIB na Ajuda Externa Sem dados Sem dados Sem dados 

Taxa de emprego 
62% 

(65,4 média da 
UE27) 

2008 Eurostat 

Taxa de desemprego 
7,1% 

(7,0 média da 
UE27) 

2008 Eurostat 

Taxa de inflação 
4,5 

(3,7 média da 
UE27) 

2008 Eurostat 

Índice de Desenvolvimento Humano 
0,948 

(17º Lugar na lista 
de países) 

2006 
Relatório de 

Desenvolvimento 
Humano 2007/2008 

Equilíbrio da balança pública de pagamentos 
-0,3 

(-0,9 média da 
UE27) 

2007 Eurostat 

Dívida pública 
66,5 

(58,7 média da 
UE27) 

2007 Eurostat 

Taxa de esforço de impostos na força de trabalho 
49,6 

(40,5 média da 
UE27) 

2007 Eurostat 

Gastos com Recursos Humanos 
5,95 

(5,04 média da 
UE27) 

2005 Eurostat 

Desigualdade na distribuição de rendimentos 
3,9 

(4,8 média da 
UE27) 

2007 Eurostat 

Percentagem total de gastos com protecção social 
30,1 

(26,9 média da 
UE27) 

2006 Eurostat 

Casas com acesso à Internet Sem dados Sem dados Sem dados 

 

 

Portanto, de uma maneira geral a Bélgica usufrui de indicadores económicos muito favoráveis, 

que estão directamente relacionados com a sua posição geográfica e, também, com o facto de 

ser o centro político da Europa, com a sede da UE e da NATO em Bruxelas.  

Por outro lado, politicamente a Bélgica é caracterizada por uma organização complexa, 

através de uma estrutura federal que tenta reconciliar identidades regionais e culturais 

distintas. Na realidade, a Bélgica é uma dupla união federal de três regiões e uma união de 

três comunidades. 
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2. O panorama educativo na Bélgica 

2.1. Visão histórica da consolidação dos sistemas educativos 

A educação na Bélgica é regulamentada pela constituição de 1831 e pela reforma 

constitucional de 1993 que estabeleceu as comunidades linguísticas  culturais.  

De acordo com a sua organização em três regiões a Bélgica tem três sistemas educativos 

distintos. Vejamos um pouco de história acerca da consolidação dos sistemas educativos da 

Bélgica, para que possamos compreender, depois, as principais características que os 

distinguem. 

Na Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe os documentos 

referentes ao sistema educativo da Bélgica, à sua estrutura, organização e administração 

encontram-se divididos de acordo com as três regiões: a comunidade flamenga, a comunidade 

francesa e a comunidade de expressão alemã. 

Será de acordo com a informação contida nestes documentos que iremos aprofundar um 

pouco da história da consolidação dos sistemas educativos a Bélgica. 

Como já referimos, a criação do estado da Bélgica em 1830 e a constituição promulgada em 

1831 estabeleceram a estrutura de um estado centralizado baseado numa legislação e 

administração comum a todo o território. 

No entanto, a partir da segunda metade do século XIX, um conflito em torno do 

reconhecimento das línguas oficiais da Bélgica emergiu e despoletou uma série de 

acontecimentos que culminaram com a separação territorial da Bélgica, em 1963, em quatro 

regiões linguísticas: a região de expressão flamenga, a região de expressão francesa, a região 

de expressão alemã, e a região bilingue de Bruxelas. 

Este conflito linguístico originou uma série de arranjos legais nas décadas seguintes e de 

reformas constitucionais que resultaram na constituição de um estado federal com três regiões. 

A primeira reforma data de 1970 e criou três comunidades culturais e foram lançadas as 

fundações para as três regiões. Dez anos mais tarde, para além das distinções culturais entre as 

três comunidades foram também reconhecidas competências autónomas em relação à área da 

saúde e da segurança social. Foram criadas as comunidades flamenga e a comunidade 

francesa, com governos e parlamentos próprios. Ao mesmo tempo foram reconhecidas as três 

línguas oficiais da Bélgica, o francês, o flamengo e o alemão. 

Em 1988 mais uma reforma constitucional moldou aquilo que hoje é a região da capital, 

Bruxelas, também com o seu próprio governo e parlamento. Esta reforma permitiu também a 
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expansão dos poderes das comunidades e das regiões. 

Desde 1989 que as três comunidades da Bélgica adquiriram total autonomia em relação aos 

seus sistemas de educação e desde então têm vindo a desenvolver-se separadamente em 

termos de estrutura e políticas. 

A quarta reforma à constituição surgiu em 1993 e transformou a estrutura do país que passou 

a ser um estado federal constituído por três comunidades linguísticas e três regiões 

geográficas. 

A última reforma constitucional foi em 2001 e concedeu às comunidades mais poderes e mais 

recursos financeiros, o que consagrou uma total autonomia financeira das comunidades. 

Desde 2007 que uma nova reforma está a ser levada a cabo, consolidando a separação das três 

comunidades em termos culturais e linguísticos, ao mesmo tempo que estão também 

separadas as três regiões que constituem a Bélgica.  

Esta evolução teve sérias repercussões na organização da educação  que está, agora, a cargo 

das comunidades.  

Cerca de 58% da população da Bélgica vive na região da Flandres, enquanto que 33 na região 

de Valónia e 9% em Bruxelas-Capital. Dos que vivem na região de Valónia cerca de 2,1% 

falam a língua alemã. 

O artigo 24 da constituição define uma autoridade descentralizada responsável pela educação 

que pertence a cada uma das comunidades. Deste modo, coexistem três tipos de escolas em 

cada uma das três comunidades: as escolas que são administradas pelas comunidades; as 

escolas administradas pelas províncias e pelas comunas, e as escolas livres ou aquelas que não 

são da responsabilidade de entidades religiosas.  

Em paralelo com estas alterações políticas internas da Bélgica, a política educativa do país 

tem vindo a sofrer fortes influências por parte da UE, que é especialmente evidente na área da 

TIC, nas políticas de igualdade para com filhos de imigrantes, na equivalência entre os 

diplomas dos vários estados-membros, e no acesso a programas de mobilidade educativa. 

No entanto, o estado federal tem ainda algumas competências na educação, nomeadamente na 

duração da escolaridade obrigatória, nos requisitos mínimos para a obtenção dos graus 

académicos e nos salários e benefícios dos professores.  

Na Bélgica a educação é obrigatória e não a escolaridade. A Lei de 19 de Maio de 1914 

introduziu a educação obrigatória  para todas as crianças de 6 a 12 anos. Em 1953 o governo 

propôs aumentar a idade para os 15 anos e durante os anos 70 várias propostas de lei 
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promoveram os 16 anos como limite da educação obrigatória.  

 

2.2. Princípios fundamentais, administração e organização geral do sistema 

educativo 

O princípio fundamental que rege toda a educação na Bélgica está consagrado na constituição 

de 1831 e é a liberdade na educação.  

Em relação à organização e administração dos sistemas educativos das três comunidades da 

Bélgica, embora existam algumas diferenças, na verdade os sistemas de educação não 

divergem muito uns dos outros, o que faz com que Bélgica tenha um ensino de qualidade 

quando comparado com outros países do mundo. 

 

De acordo com o com a Lei de 29 de Junho de 1983 a educação é obrigatória por um período 

de 12 anos, para as crianças de 6 a 18 anos. 

 
 Quadro 34. Fases da educação obrigatória na Bélgica. 

Ensino primário Dos 6 aos 12 anos 

Ensino secundário Dos 12 aos 18 anos 

 Fonte: Eurydice. 

 

Na Bélgica a educação é dividida em níveis: ensino básico, ensino secundário e ensino 

superior. Também existe a educação contínua que se dirige, essencialmente, aos adultos.  

A educação básica consiste na educação pré-primária (dos 2,5 aos 6 anos) e primária (dos 6 

aos 12 anos). A educação pré-primária não é obrigatória e é gratuita. Mais de 90% das 

crianças estão em alguma forma de educação pré-primária.  

A educação primária é de 6 anos dividida em 3 ciclos de 2 anos cada. Depois de concluído de 

forma satisfatória este nível de ensino, os alunos recebem um certificado que lhes permite 

acederem ao ensino secundário. Existem algumas variações em termos de organização do 

tempo de aulas e de currículos entre as três comunidades belgas, mas não são muito 

significativas.  

De acordo com o relatório da Eurydice “National summary sheets on education systems in 

Europe and ongoing reforms” referente às três comunidades da Bélgica (2008), o ensino 

secundário cobre um período de 6 anos dividido em três ciclos de dois anos cada. Enquanto 

existe um conjunto de disciplinas que são obrigatórias, e os alunos têm de fazer escolhas 

curriculares no início do ensino secundário. O calendário escolar deste nível de ensino é 
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idêntico nas comunidades francesa e germânica. O calendário da comunidade flamenga é 

ligeiramente diferente em algumas áreas disciplinares. 

Em 1971 uma reforma legal alterou drasticamente a estrutura do ensino secundário na Bélgica 

e estabeleceu um Tipo I de ensino secundário paralelamente ao Tipo II que é o percurso 

educacional mais tradicional que proporcionava aos alunos poucas escolhas ao nível do 

currículo logo que eles entravam no ensino secundário. 

Este tipo I, mais moderno, é dividido em três ciclos de dois anos cada e são denominados de 

observação, orientação e determinação. Uma mesma escola pode oferecer opões para os dois 

tipos de ensino, embora o Tipo I tenha vindo a conquistar mais alunos. Estas duas vertentes 

foram importantes para a igualdade de oportunidades para alunos de diferentes contextos 

culturais e sociais. 

No primeiro nível do ensino secundário, os alunos têm um currículo mais ou menos comum 

que ocupa todo o ciclo de observação e depois de concluídos os dois anos deste ciclo, os 

alunos escolhem entre a educação geral que lhes permite a entrada na universidade, o ensino 

profissional o ensino técnico ou a educação artística.  

No que respeita ao Ensino Superior, o mesmo relatório da Eurydice “National summary 

sheets on education systems in Europe and ongoing reforms” (2008) refere que este nível de 

ensino é oferecido no contexto universitário onde se combinam a investigação e o ensino e, 

também existem outras instituições de nível superior que podem conferir este nível de ensino. 

Tradicionalmente o acesso ao ensino superior é através da conclusão do ensino secundário. 

Até 1965, o ensino superior era totalmente influenciado pelo sistema educativo francês e era 

confinado a quatro universidades, das quais quatro eram geridas pelo Estado. As alterações 

legais de 1965 e de 1970 permitiram as criação de novas universidades e outras instituições de 

ensino superior e dividiram o ensino superior em dois níveis, um tipo de ensino de longo-

curso e outro de curso mais curto. Como resultado houve uma proliferação de universidades e 

instituições de ensino superior por toda a Bélgica que reflectiam a multiculturalidade e o 

pluralismo cultural, religioso, linguístico das várias regiões. 

Todas as universidades oferecem dois tipos de formação superior, denominadas de ciclos. Os 

alunos conseguem o grau de “candidature” depois da frequência de dois anos universitários, e 

no final de quatro anos recebem a “licence” (The Education System in the Flemish, French an 

German Communities of Belgium, 2007/2008, Eurydice).  

As universidades da comunidade de expressão francesa oferecem ainda um terceiro ciclo que 

leva ao diploma de estudos especializados (DES, Diplôme d’études specialisées), o diploma 

de estudos avançados (DEA, Diplome d’Études Approfondies) e a qualificação de professor 
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(agrégation)  ou o grau de doutor com a apresentação de uma tese. Ainda nesta comunidade, 

as instituições de ensino superior técnicas e profissionais não universitárias são as chamadas 

Hautes Écoles oferecem formação superior de longo curso e curso mais curto e dão formação 

superior a alunos que queiram ingressar nas profissões ligadas à indústria, ao comercio, às 

artes, etc. 

Na comunidade flamenga, a formação superior não universitária é oferecida nas hogescholen 

e outras instituições que desde 1965 também desenvolveram uma série de reformas para se 

aproximarem dos moldes universitários. A formação de longo e curto curso, foram 

substituídas pela formação de primeiro ciclo e de segundo ciclo.  

A política de admissão de alunos nas universidades e instituições de ensino superior na 

Bélgica é uma política aberta, o que resultou numa elevada participação de alunos de outros 

países no ensino superior belga.  

No que respeita aos professores, as exigências de formação desta classe vão aumentando 

consoante o nível de ensino vai também progredindo. A formação inicial de professores do 

ensino pré-primário e primário é de três anos , e é uma formação curricular abrangente e 

multidisciplinar. 

No ensino secundário, os professores recebem formação de três anos específica em alguma 

área disciplinar e outra opcional. 

Na universidade, os professores têm de ter o grau de doutores. 

Em todos os níveis de ensino os professores são empregados pela respectiva autoridade sobre 

a educação da comunidade. 

A partir do final dos anos 50, a profissão de professor era tida em elevada consideração pela 

sociedade sendo bastante prestigiada, especialmente nos níveis de ensino secundário e 

terciário.  

Nos anos 80 e 90, a profissão começou a perder algum estatuto, ao mesmo tempo que as 

reformas nas políticas de educação passavam a exigir mais competências aos professores no 

sentido de contribuírem para uma educação mais pluralista (The Education System in the 

Flemish, French and German Communities of Belgium, 2007/2008, Eurydice).  

Com a entrada na UE os professores belgas passaram a ter de encarar mais desafios  e desde 

então a formação de professores tem sido um lavo preferencial das políticas das três 

comunidades.  

Portanto, de uma forma geral podemos afirmar que desde a independência da Bélgica as 
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políticas de educação têm evoluído no sentido da descentralização do estado central para as 

comunidades que constituem o país.  

Por outro lado, o princípio da liberdade de escolha tem fundamentado todas as reformas legais 

das comunidades e a educação tem vindo a ser progressivamente aumentada para os actuais 

18 anos de idade, com a hipótese dos alunos poderem optar por um regime educativo em part-

time a partir dos 15 anos. 

O ensino secundário tradicional modelado pelas influência do sistema educativo francês 

sofreu uma transformação e passou a ser dividido em dois tipos, um mais tradicional e outro 

mais moderno, o que permitiu o enriquecimento curricular dos cursos e oferecem mais 

oportunidades de escolha para os alunos. 

No ensino terciário verificamos que os currículos e os ciclos de estudo têm vindo a tornar-se 

mais comparáveis entre todas as instituições e entre as comunidades, e os estudantes belgas, 

dado o seu contexto multi-linguístico são dos que mais usufruem de programas de 

intercambio europeu, como o ERASMUS. 

Apesar dos órgãos que administram a educação na Bélgica serem vários, na verdade a 

qualidade geral dos sistemas educativos do país tem-se mantido elevada  e os diferentes níveis 

de ensino e cursos oferecidos não têm vindo a divergir muito entre as comunidades belgas.  

 

 

2.3. O panorama educativo belga através dos indicadores internacionais 

Vejamos de seguida as principais características do sistema educativo belga no panorama 

internacional dos principais projectos estatísticos das organizações internacionais preocupadas 

em monitorizar a educação mundial. 

O excelente nível de produtividade e desempenho dos trabalhadores belgas, como é afirmado 

nos relatórios da OCDE, deve-se em grande medida ao sistema educativo belga, que, de 

acordo com os projectos estatísticos que analisámos, tem uma avaliação muito positiva.  
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Figura 8. Gráfico de resultados do desempenho da Bélgica em Leitura, Ciências e Matemática no 

PISA 2000, 2003 e 2006. 

 

 

 

No que respeita ao desempenho dos alunos de 15 anos belgas nas áreas de leitura matemática 

e ciências a avaliação do projecto PISA é bastante positiva, e a Bélgica está praticamente 

sempre entre os primeiros 15 lugares da tabela de países que integram o estudo. 

No que respeita aos resultados da Leitura, os alunos do ensino secundário belga têm vindo a 

demonstrar bons desempenhos, embora tenha ocorrido um certo decréscimo ao longo dos 

anos. No entanto a Bélgica ao longo dos anos oscila entre o 12º e o 13º lugar, com pontuações 

ligeiramente acima dos 500 pontos. 

Em relação ao desempenho em matemática os resultados indicam que a Bélgica tem alunos 

com elevadas competências a matemática e tem estado sempre acima da média dos países que 

participam no estudo. No ano de 200 os alunos de 15 ocupavam o 11º lugar da tabela, em 

2003 o 8º lugar e em 2006 descem para o 12º (porque houve um significativo aumento de 

países a participar no estudo). Em termos de pontuação, está sempre acima da média da tabela, 

com cerca de 520 pontos. 

No que respeita ao desempenho em ciências, os alunos belgas também têm uma avaliação 

positiva, embora não tão positiva quanto a matemática, e têm vindo a melhorar as suas 

pontuações ao longo dos anos. As pontuações são sempre acima da média dos países da 

OCDE, ocupando em 2000 o 19º lugar da tabela, em 2003 o 12º e em 2006 mantém a mesma 

posição. 

Vejamos de seguida o panorama educativo na perspectiva dos número fornecidos pelo 

projecto “Education at a glance”, também da OCDE. 

Média OCDE 
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Quadro 35. Indicadores gerais sobre a educação na Bélgica OCDE – “Education at a Glance 2008”.  

Indicadores Valores Ano a que se 
refere 

Média OCDE 

Percentagem da população de 25 a 64 anos com o 
ensino secundário de nível superior 

67% 

 

2006 68% 

Percentagem da população de 25 a 64 anos com 
ensino terciário  

32% 2006 27% 

Taxas de conclusão do ensino secundário de nível 
superior 

Sem dados 2006 83% 

Taxas de conclusão do ensino terciário Sem dados 2006 37,3% 

H 71% 2006 73% Taxa de emprego da pessoas com ensino 
secundário nível inferior por sexo 

M 45,2% 2006 50,1% 

H 80,8% 2006 82,9% Taxa de emprego da pessoas com ensino 
secundário nível superior por sexo 

M 65,5% 2006 66,6% 

H 87,6% 2006 89,4% Taxa de emprego da pessoas com ensino 
superior por sexo 

M 82,5% 2006 79,8% 

Gastos com a educação (todos os níveis de ensino) 
em percentagem do PIB 

6% 2005 5,8% 

Percentagem de investimento público do total de 
investimento em educação  

94,2% 2005 85,5% 

Percentagem de investimento privado do total de 
investimento em educação 

5,8% 2005 14,5% 

Número de horas previstas na educação/formação 
não-formal no local de trabalho 

469h 2003 389 h 

 

De acordo com o quadro acima, verificamos que de uma maneira geral a Bélgica está a 

progredir, mas ainda tem bastantes áreas onde tem de centrar mais esforços, em relação à 

média dos restantes países da OCDE. Isto não quer dizer, que a média da OCDE seja o ponto 

“ideal”, mas tecemos estas considerações tendo em conta a situação dos países relativamente 

à média. 

Por um lado, em termos de população com ensino secundário, ainda não atingiu a média dos 

restantes países da OCDE. A população com ensino terciário tem vindo a aumentar e está 

acima da média da OCDE.  

As probabilidades de se conseguir um emprego com qualificações mais elevadas, também é 

maior, tal como nos restantes países, no entanto, existe ainda uma grande disparidade entre 
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homens e mulheres. Nomeadamente as mulheres com níveis de escolarização mais baixos 

estão muito abaixo dos homens e da média dos restantes países da OCDE. 

Em termos de gastos com educação estão na média da OCDE mas em termos de investimento 

ele é praticamente todo de fontes públicas (94,2%) com muito pouca participação de fontes 

privadas.  

As horas dedicadas à educação/formação não-formal em local de trabalho estão acima da 

média dos restantes países da OCDE. 

Vejamos agora a situação da Bélgica nas estatísticas facultadas pela UNESCO. 

 

Quadro 36. Indicadores gerais sobre a educação na Bélgica - UNESCO.  

Indicadores Valores Fonte 

Média de anos de escolarização dos adultos 9,3 anos 
UNESCO world development 

Indicators database 

Duração da escolaridade obrigatória (2006) 12 UNESCO  Institute for Statistics 

Idade de início da escolaridade obrigatória (2006) 6 UNESCO  Institute for Statistics 

Crianças matriculadas no ensino pré-primário (2006) 81% UNESCO  Institute for Statistics 

Idade das crianças que entram no ensino pré-primário 

(2006) 
3 anos UNESCO  Institute for Statistics 

Crianças matriculadas no ensino primário (2006) 95% UNESCO  Institute for Statistics 

Idade das crianças que entram no ensino primário 

(2006) 
6 anos UNESCO  Institute for Statistics 

Duração do ensino primário 6 anos UNESCO  Institute for Statistics 

Duração do ensino secundário (2006) 6 anos UNESCO 

% do PIB para gastos em educação (2005) 6% UNESCO Institute of Statistics 

Gastos públicos com a educação como percentagem 

dos total de gastos públicos (2005) 
12,1% 

Nações Unidas – Programa 

Desenvolvimento Humano 

% do investimento público no ensino pré-primário 

(2005) 
9% UNESCO  Institute for Statistics 

% dos gastos com educação destinados ao ensino 

primário (2005) 
23% UNESCO  Institute for Statistics 

% dos gastos com educação destinados ao ensino 

secundário (2005) 
43% UNESCO  Institute for Statistics 

% dos gastos com educação destinados ao ensino 

terciário (2005) 
22% UNESCO  Institute for Statistics 

Esperança média de frequência na escola (2006) 16 anos UNESCO  Institute for Statistics 

Taxa de literacia 99,1% UNESCO  Institute for Statistics 
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No que respeita aos indicadores que seleccionámos das bases de dados da UNESCO para nos 

caracterizarem melhor o cenário educativo da Bélgica, que a Bélgica tem de uma forma geral 

um desempenho positivamente avaliado. 

Destacamos apenas alguns dos valores analisados, como o elevado número de anos de 

educação obrigatória. Existe, também uma elevada percentagem de alunos inscritos no ensino 

pré-primário e no ensino primário, bem como no secundário.  

Tal como as tendências verificadas na Dinamarca e no RU, também na Bélgica a grande fatia 

de dos dinheiros gastos com a educação vai para o ensino secundário. O ensino primário e o 

terciário gozam de percentagens de investimento muito similares.  

Existe um rácio professor/aluno bastante baixo o que favorece o sistema de ensino e uma taxa 

de literacia extremamente alta, próxima de valores universais. 
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Quadro 37. Indicadores gerais sobre a educação na Bélgica - Eurostat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores Valores 
Ano a que se 

refere 
Media UE 27 

Percentagem da população de 18 a 24 anos 

com menos do que o ensino secundário de 

nível inferior e que não frequenta nenhuma 

actividade de educação ou formação 

12,3% 2007 15,2% 

Percentagem de alunos no ensino secundário 

de nível superior no ramo profissional 
70,7% 2006 57% 

Percentagem de crianças de 4 anos que estão 

em instituições educativas 
100% 2006 86,8% 

Percentagem da população com 18 anos na 

educação 
91,1% 2006 77,4% 

Média do número de anos esperados na 

educação  
19,6 anos 2006 17,2 

Percentagem da população total  adulta de 

25-64 anos que participa na educação e/ou 

formação nas 4 semanas anteriores ao 

questionário (2007) – Total 

7,9% 2007 9,5% 

Percentagem da população adulta de 25-64 

anos que participa na educação e/ou 

formação nas 4 semanas anteriores ao 

questionário (2007) – Homens 

7% 2007 8,6% 

Percentagem da população adulta de 25-64 

anos que participa na educação e/ou 

formação nas 4 semanas anteriores ao 

questionário (2007) – Mulheres 

7,4% 2007 10,3% 

Taxa de desemprego das pessoas com menos 

25 anos (2008) 
18,2% 2008 15,5% 

Taxa de desemprego das pessoas de 25-74 

anos (2008) 
6% 2008 5,9% 

Percentagem da população de 25-64 anos 

que completou o ensino secundário nível 

superior (2008) 

68% 2008 70,8 

Percentagem da população adulta de 25-64 

anos que concluiu o ensino superior (2006) 
31,8% 2006 22,9 

Percentagem da população em risco de 

pobreza depois de transferência social (2007) 
15% 2007 16% 

Desigualdade na distribuição de rendimentos 3,9 2007 4,8 

Total dos gastos públicos com recursos 

humanos  
5,95 2005 5,04 
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O cenário descrito pelos dados da base do Eurostat diz-nos que, relativamente à média dos 

restantes países da UE, a Bélgica tem ainda que melhorar certos aspectos. Por exemplo, ao 

nível da população adulta que participa em actividades de educação ou de formação a Bélgica 

ainda não atingiu os valores médios dos restantes países da UE. O mesmo acontece em 

relação à taxa de desemprego da população mais jovem que está três pontos percentuais acima 

da média da UE. Na população com idades entre os 25 e os 64 a taxa de desemprego está 

praticamente igual à da média europeia. Isto é uma análise tendo em conta a média, o que não 

quer dizer que seja o “ideal”, estamos apenas a considerar cada país em relação à média. 

A população que completou o ensino secundário de nível superior tem vindo a aumentar e 

está quase na média da UE. 

Em termos de aspectos mais positivos, quando comparada com o resto dos países da UE a 

Bélgica destaca-se ao nível do número de crianças com 4 anos nas instituições de educação 

pré-escolar, cujos dados do Eurostat dizem atingir valores universais. 

Dado o elevado número de anos de educação obrigatória da Bélgica o número de jovens com 

18 anos na educação é, também extremamente elevado, bem como o número de anos 

esperados na educação. 

Existe já uma elevada percentagem de adultos com ensino terciário, atingindo valores acima 

dos 10 pontos percentuais em relação à média da UE. 

O risco de pobreza da população belga está a baixo da média nos países da UE e as 

desigualdades em relação à distribuição de rendimentos também é mais reduzida, o que revela 

que na Bélgica existe um esforço para criar condições de pouca disparidade entre a população.  

O total de gastos com Recursos Humanos é, também, bastante elevado o que revela que na 

Bélgica a aposta nas pessoas é considerada como fundamental, dada a dimensão do país e a 

mais valia que estas pessoas representam para o seu mercado de trabalho. 

Depois de termos um quadro genérico acerca da caracterização dos sistemas educativos da 

Bélgica, passamos de seguida, à análise dos documentos políticos estratégicos para a ALV. 

 

 

3. A estratégia de Aprendizagem ao Longo da Vida 

Antes de avançarmos, gostaríamos de chamar a atenção para o facto de, no site da Comissão 

os relatórios sobre a implementação do programa “Educação e Formação 2010 “da Bélgica só 

existirem para a comunidade francesa e para a flamenga.  

Os documentos que identificámos para análise foram os seguintes: 
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Quadro 38. Documentos da Bélgica seleccionados para análise. 
Número Documento Autor Data Fonte 

10 National report 2008 of the Flemish Community (Belgium) 
“Education and Training 2010” 

Ministry of Education and 
Training 
Flemish Community 
(Belgium) 

2007 Site da Comissão Europeia 
Bienal Joint reports on the implementation of the 
Education and training 2010 programme 

11 Rapport conjoint 2008 
sur la mise en œuvre du programme « Education et 
Formation 2010 » 
Rapport portant sur les politiques d’éducation et de formation 
en Belgique francophone 
(Communauté française, Région wallonne, Commission 
communautaire française de la 
Région de Bruxelles Capitale) 1 

Gouvernements des 
Communauté française, 
Région wallonne, Commission 
communautaire française de la 
Région de Bruxelles Capitale) 

2008 Site da Comissão Europeia 
Bienal Joint reports on the implementation of the 
Education and training 2010 programe 

12 Le contrat pour l’École Ministre de l’Education 
Gouvernement de la 
Communauté française 

2008 Rapport conjoint 2008 
sur la mise en œuvre du programme « Education et 
Formation 2010 » 
Rapport portant sur les politiques d’éducation et de 
formation en Belgique francophone 
 

13 Le contrat d’avenir pour les Wallonnes et les Wallons Région Wallonne et 
Communauté française 

2005 Rapport conjoint 2008 
sur la mise en œuvre du programme « Education et 
Formation 2010 » 
Rapport portant sur les politiques d’éducation et de 
formation en Belgique francophone 
 

14 Contrat pour l’économie et l’Emploi Gouvernement de la Région 
de Bruxelles 
Capitale 

2005 Rapport conjoint 2008 
sur la mise en œuvre du programme « Education et 
Formation 2010 » 
Rapport portant sur les politiques d’éducation et de 
formation en Belgique francophone 
 

15 Déclaration politique général de la Cocof Déclaration de politique 
générale 
du Ministre Président du 
Collège 
de la Commission 
communautaire française, 
Benoît CEREXHE 

2006 Rapport conjoint 2008 
sur la mise en œuvre du programme « Education et 
Formation 2010 » 
Rapport portant sur les politiques d’éducation et de 
formation en Belgique francophone 
 

 

No total foram identificados 6 documentos para análise. Um documento da comunidade da 

Flandres e os outros quatro da comunidade de expressão francófona, que engloba a 

comunidade francesa, a região de Valónia e a região de Bruxelas-capital. 

Por considerarmos que existiam poucos documentos referentes à estratégia de ALV da 

Flandres, devido à inexistência destes documentos noutra língua que não a flamenga, optámos 

por complementar a nossa análise com uma análise documental de um documento de natureza 

diferente mas que se reporta à estratégia de ALV na Flandres. Este documento faz parte do 

Projecto Internacional “Towards a Lifelong Learning Society in Europe: the Contribution of 

the Education System” (LLL2010), que envolve o estudo de 13 países, entre eles a Bélgica, 

mas apenas a região da Flandres. Adoptando a técnica de Análise Documental considerámos 

que este relatório nos forneceria dados importantes que complementam aqueles que 

recolhemos do documento nº 10. No entanto, serve apenas de complemento e não foi 

submetido às técnicas de análise de conteúdo que utilizámos para os documentos acima 

referidos. 

Mais uma vez parece-nos que, tal como aconteceu com o RU, também a Bélgica nos ofereceu 

algumas dificuldades que limitaram a análise dos documentos seleccionados. Isto porque a 

pluralidade de entidades políticas dentro do país, dificulta-nos bastante a sua análise como um 
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todo. No entanto, procedemos à análise dos seis documentos referentes à política da Bélgica 

para a ALV, no sentido de tentarmos compreender os sentidos atribuídos à ALV. 

 

3.1. Os aspectos ideológicos e conceptuais 

Para nos facilitar um pouco as conclusões iremos repartir a leitura dos dados entre as duas 

comunidades analisadas, a flamenga e a francófona, esta última juntamente com a região de 

Valónia e Bruxelas-capital. 

O documento analisados relativamente à estratégia da comunidade da Flandres revela-nos que 

a principal finalidade da estratégia de ALV é a eficiência e a equidade e para isso a estratégia 

pressupõe o envolvimento de todos os “stakeholders”, como principal motor de sucesso. 

Em toda a política educativa está subjacente a principal finalidade de igualdade de 

oportunidades para todos.  

“Meeting the twin challenges of efficiency and equity is central in the strategy” (Doc. 10). 

“The goal of “equal opportunities for all” is the red thread through the education policy” (Doc. 10). 

Em relação aos pressupostos, existe a ideia de que a estratégia de ALV da Flandres ter de ser 

uma estratégia dinâmica no sentido de estar sempre a ser reajustada aos novos desafios. É 

nesse sentido que o “input” dos “stakeholders” é importante, por mais contraditórias que as 

suas expectativas sejam. 

“The strategy is continuously being updated to meet new challenges and integrate new priorities” (Doc. 

10). 

É dada ênfase especial ao ensino pré-primário pois parte-se do pressuposto que embora a 

comunidade flamenga tenha uma educação pré-escolar de elevada qualidade  ela é 

fundamental para o desenvolvimento cognitivo e pessoal das crianças, especialmente as 

pertencentes aos grupos mais desfavorecidos. 

“Early childhood education is important for social communicative and cognitive development of children, 

the more so from children for disadvantaged background” (doc. 10). 

A inspecção da educação é um dos principais pilares da manutenção da qualidade. O 

desenvolvimento de parcerias com todos os parceiros envolvidos na educação e na formação 

é crucial para políticas educativas efectivas. 

Em relação às preocupações verificamos que existe alguma preocupação com as famílias 

menos privilegiadas e a necessidade das crianças de tenra idade frequentarem a educação pré-

escolar.  
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Existe, também, alguma preocupação com a construção de um quadro de referência para as 

qualificações para a efectiva integração dos sistemas de reconhecimento de aprendizagens 

não-formais e informais. 

“Designing an overarching qualifications framework with effective integration of systems of recognition 

of informal and non-formal learning is another challenge and equity issue” (Doc. 10). 

Ou seja, em termos de finalidades das políticas de ALV verificamos que a empregabilidade é 

o principal factor que influencia a orientação das políticas de ALV  dados os problemas que a 

Flandres enfrenta.  

A Flandres tem uma elevada taxa de desemprego, necessidade de mão-de-obra qualificada e 

te ainda alguns grupos da sociedade marginais que estão em risco de desemprego. A 

empregabilidade e o “empreendorismo” são assumidos como as principais prioridades 

finalidades da política gera da Flandres e a ALV é encarada como uma das formas para serem 

atingidas. 

Embora se reconheça que os benefícios e vantagens do desenvolvimento pessoal e da 

cidadania activa sejam enormes, eles são muitas das vezes referidos para contextualizar as 

políticas de ALV, tal como a integração e a coesão social que são entendidas como grandes 

ideais orientadores da acção. No entanto, na prática, como veremos no ponto seguinte, a ALV 

é operacionalizada no quadro de medidas directamente relacionadas com o emprego e o 

mercado de trabalho.  

No documento são evidenciadas preocupações com a diminuição da população e com a 

necessidade de garantir um maior número de pessoas no activo, sendo a ALV considerada 

como um meio para atingir este objectivo, especialmente para manter os trabalhadores mais 

velhos no mercado de trabalho. 

Nesse sentido, as preocupações também vão muito ao encontro das populações emigrantes e 

do facto de na Flandres ainda ser muito difícil o reconhecimento de aptidões e competências 

destas pessoas, quer nas instituições educativas quer no mercado de trabalho.  

No que respeita aos documentos referentes à comunidade francófona e às regiões de Valónia e 

Bruxelas-Capital, verificamos que as principais finalidades atribuídas às políticas de ALV 

prendem-se com a necessidade de desenvolver uma abordagem global e transversal que 

permita a coerência e a transversalidade entre os sistemas educativos da comunidade e regiões 

francófonas da Bélgica.  

Nesse sentido, são promovidas quatro grandes áreas onde deverão ser concentrados os 

esforços das políticas: a optimização e desenvolvimento de políticas de aprendizagem para 
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todos em todo o território de expressão francófona; a facilitação da passagem entre diferentes 

dispositivos e diferentes sistemas de educação e formação; a consolidação de sinergias e o 

reforço da cooperação entre todos os actores de educação e formação desta comunidade e 

regiões; reforço e luta contra os mecanismos de desigualdade e segregação de todas as formas 

de educação e formação.  

Com estes eixos aglutinadores, pretende-se que na comunidade francófona da Bélgica e nas 

duas regiões Valónia e Bruxelas-Capital todos os cidadãos tenham acesso, em todos os 

momentos da vida a oportunidades de aprendizagem de qualidade, através de uma estratégia 

global e transversal. 

“Les stratégies et les dispositifs mis en place pour concrétiser les orientations politiques communes 

établies pour promouvoir les politiques globales d’apprentissage tout au long de la vie et les rendre 

accessibles à tous et à tous les niveaux, ont la spécificité d’être fondés sur une double approche globale et 

transversale” (Doc. 11). 

Os documentos analisados das comunidades e regiões francófonas da Bélgica têm naturezas e 

âmbitos diferentes. Por exemplo, o “contrat pour l’école” que concerne à estratégia da 

Comunidade francesa para a educação, centra-se sobre tudo na escola, nas crianças e nos 

jovens, e apresenta como principal finalidade: 

“aller chercher chaque enfant là où il est et l’amener au maximum de ses possibilités” (Doc. 12). 

Em relação às preocupações que subjazem à estratégia de ALV da Bélgica Francesa, o 

documento 12 reúne um conjunto de preocupações comuns à comunidade e às duas regiões de 

expressão francesa:  

• A necessidade de se criar um sistema coerente de formação profissional entre 

entidades políticas distintas e concentrar os esforços na coordenação a todos os níveis; 

• A complexidade de dispositivos de aprendizagem e a falta de informação destinada às 

diferentes categorias de aprendentes que torna difícil elevar os níveis de participação 

na ALV; 

• A disparidade dos resultados entre os alunos de 15 anos (PISA), o elevado número de 

alunos que abandonam a educação e formação, e o número de alunos que acedem ao 

ensino superior são identificados como desafios prioritários; 

• Existem ainda outras necessidades de acção prioritária como os índices de segregação 

no ensino obrigatório, a renovação dos equipamentos escolares e o facto da formação 

contínua ser mais elevada nas pessoas com mais qualificações. 
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Estas são as principais preocupações manifestadas pela Bélgica francófonas seus documentos 

políticos. 

Exemplos destas preocupações mais relacionadas com o emprego e o desenvolvimento 

económico são os excertos seguintes: 

“Mais Bruxelles, région, ville et capitale, souffre d’un déséquilibre croissant en matière de 

développement économique et social et connaît un phénomène accru de dualisation qui a pour effet de 

conjuguer le plus haut taux de création d’activités économiques et le plus haut taux de chômage du pays” 

(doc. 14). 

Em termos de pressupostos, apenas de realçar o facto destas políticas assentarem na ideia de 

que é preciso uma acção conjunta e uma vontade de reforçar as sinergias e cooperações que 

são consideradas indispensáveis para a implementação da estratégia de ALV e para o 

melhoramento dos sistemas de educação e formação, e para a coerência de programas entre 

entidades políticas distintas. 

O documento 12, da comunidade francesa, é um documento totalmente vocacionado para as 

escolas e para as crianças e jovens, e portanto parte de pressupostos mais relacionados com a 

importância do ensino para o futuro da sociedade.  

“L'enseignement occupe une place fondamentale dans le développement de toute société démocratique. 

L'école constitue en effet, pour de nombreux jeunes, l'outil essentiel de leur émancipation citoyenne, 

sociale, culturelle et solidaire” (Doc. 12). 

A região da Valónia expressa claramente as suas orientações ideológicas em torno de ideias 

de prosperidade económica para a região como ilustra o excerto seguinte: 

“La volonté est en effet de concentrer les moyens sur des mesures ambitieuses porteuses d’un réel 

changement d’état d’esprit et surtout de contexte économique qui puissent réellement influer sur la 

confiance des citoyens et des opérateurs économiques” (Doc. 13).  

Encontramos, também, por parte da região de Bruxelas, ideais claramente economicistas 

aliados a ideais de integração e coesão social como nos revelou a análise do documento 14. 

Portanto, de uma forma geral, parece-nos que os ideais presentes nos documentos estratégicos 

da Bélgica, quer os referentes à Bélgica flamenga, quer à Bélgica francesa, parecem-nos 

apelar ao desenvolvimento de todos, através da criação de condições de igualdade. No entanto, 

já no plano ideológico nos parece estar presentes que existem ideias, por parte das regiões de 

expressão francesa de desenvolvimento e fortalecimento económico, que está de acordo com 

as tradições históricas que ilustram a rivalidade entre as regiões da Bélgica, nomeadamente no 

que respeita à prosperidade económica. 

O excerto seguinte é bastante ilustrativo desta ideia que queremos reforçar: 



 358 

“La solidarité et l’innovation seront au cœur de toutes les politiques que le gouvernement mettra en place. 

Assurer un développement économique durable de notre région permettra d’attendre ces objectifs” (Doc. 

14).  

Portanto, a nossa análise parece-nos reflectir uma certa competição existente entre as várias 

entidades governamentais na Bélgica para o desenvolvimento económico das regiões, claro, 

com recurso às pessoas e às suas qualificações.  

Para verificarmos estas tendências, desenvolvemos uma análise lexical quantitativa, por forma 

a verificarmos a frequência que certos termos são utilizados nos documentos. Da nossa 

análise qualitativa, seleccionámos alguns termos que nos parecerem evidenciar mais algumas 

das ideias mais que nos pareceram suscitar mais tensões. 

Os termos quantificados foram: “compétences”, “évaluation”, “économie”, “dévelopment 

personel”, “intégration sociale”, “cohésion sociale”, “promotion sociale”, “certification”, 

“innovation” e “emploi”, que são muito similares aos que encontrámos no RU. 

Quadro 39. Análise de conteúdo Lexical: frequências e presenças das finalidades das políticas de ALV da 

Bélgica. 

 Objectivos das políticas  

Vocábulos mais frequentes “Économie”/ “Economie” 

Frequência absoluta: 332 

“Emploi” /“Empleyment/Employability” 

Frequência absoluta: 503 

Vocábulos menos frequentes “Développement personnel”/”Personnal development” 

Frequência absoluta: 5 

“Innovation” /Innovation” 

Frequência absoluta: 13 

 

Em termos de frequências absolutas verificamos que o termo “économie” e o termos “emploi” 

têm de facto uma enorme expressão e estão presentes na maioria dos documentos. No entanto, 

a sua frequência em elevado número deve-se à sua expressão no documento 15, que se centra 

muito nas questões do desenvolvimento económico. De facto, parece-nos existir uma certa 

rivalidade entre as regiões e as comunidades da Bélgica, em particular entre a comunidade 

francófona e a Flandres. 

As questões relacionadas com o desenvolvimento pessoal através de um processo de educação 

mais centrado no indivíduo, não nos parecem fundamentais nos documentos, daí a quase 

inexistente referência ao termo “dévelopment personel”. 

No entanto, não gostaríamos de deixar de referir que existem alguns vocábulos que estão 
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presentes em todos os documentos, como “compétences” e “innovation”, ao passo que termos 

como “dévelopment personel” e “competitivité” estão menos presentes. 

Portanto, esta análise quantitativa veio reforçar algumas das ideias que tínhamos salientado na 

análise qualitativa. O enfoque das políticas da Bélgica francesa é, de facto, o desenvolvimento 

económico. 

Mas vejamos nas categorias seguintes se conseguimos aprofundar algumas das pistas até 

agora levantadas. 

 

3.2. Os objectivos operacionais e de aplicação concreta 

No que respeita aos aspectos mais operacionais e de concretização das estratégias de ALV da 

Bélgica, mais uma vez é importante fazer uma distinção entre a Flandres e a Bélgica 

francófona.  

Digamos que numa perspectiva geral de todo o território da Bélgica, os documentos deixam 

transparecer uma intenção clara de concretização de prioridades relacionadas com a aquisição 

de competências, a avaliação das aprendizagens e a formação profissional para a inserção no 

mercado de trabalho. 

Começando pela região da Flandres, o único documento analisado (doc. 10) apresenta um 

conjunto de prioridades de acção são centrados na eficiência e qualidade do ensino e 

formação profissional. A eficiência e a equidade são os grande objectivos aglutinadores da 

estratégia de ALV, presentes nos documentos. 

Os objectivos de acção concreta centram-se, principalmente, nas seguintes ideias: 

• Desenvolvimento das educação e formação profissional através de mais investimentos 

em alunos e nas infra-estruturas; 

• Num dos documentos referidos no documento 10, como estruturante da estratégia de 

ALV o “policy brief 2004-2009” (que não analisámos por existir apenas em flamengo) 

os objectivos definidos são: a mudança da vida escolar para a vida profissional, 

através do seu melhoramento; o desenvolvimento de um novo mecanismo de 

financiamento na educação obrigatória com mais recursos na escolas parra as pessoas 

com desvantagens; o melhoramento da liderança nas escolas para assegurar a 

eficiência das políticas; o melhoramento das carreiras dos professores. 

• No “Skills and competences agenda” outro documento que o documento 10 apresenta 

como estruturante da estratégia de ALV (que também só existe em flamengo) existem 
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vários objectivos definidos. Este documento prevê a redução da falta de competências 

na comunidade no sentido de fortalecer os trabalhadores e as empresas a cooperarem 

para fazerem frente às necessidades do mercado de trabalho. 

Portanto, nestes dois últimos documentos a ênfase é dada à profissionalização dos sistemas 

educativos.  

Em termos de iniciativas que estão a ser desenvolvidas, o documento 10 refere que no 

departamento de educação e formação foi estabelecido um projecto que visa assegurar um 

melhor relacionamento entre os sistemas de educação e o mercado de trabalho melhoramento 

as aptidões para trabalhar dos alunos. 

Também têm sido desenvolvidas enumeras iniciativas no sentido de atingir objectivos 

relacionados com a qualidade da aprendizagem no local de trabalho, nomeadamente através 

do aumento das competências o a construção de cidadãos mais qualificados. 

Outro objectivo manifestado é a necessidade dos jovens, nos diferentes níveis de educação e 

de formação terem experiência de trabalho. 

Portanto, de uma forma geral, os objectivos de concretização da ALV estão relacionados com 

o aumento da participação das pessoas na educação e formação e, consequentemente, o 

aumento do nível de qualificações. 

Os excertos seguintes, ilustram bem esta ideia de aposta na educação e na formação de 

adultos e na sua utilidade para o mercado de trabalho: 

“In this respect, the fundamental question is to figure out which instruments the government can 

implement to enhance the participation in LLL and raise the skills level of the population” (Doc. 10). 

“Further, more opportunities for work experience in the private, public and social profit sectors are sought 

for by means of covenants with certain professional sectors. This should enable young people from 

different types of education to gain genuine work experience to move more easily from education to the 

labour market” (doc. 10). 

A comunidade flamenga tem vindo a trabalhar no sentido de uma estrutura de trabalho para o 

desenvolvimento integrado da ALV, ou seja, uma estrutura que faça a ponte entre a educação, 

a formação e o trabalho e que acompanhe todo os níveis de desenvolvimento da política, 

embora este objectivo ainda não tenha sido totalmente atingido. 

Para cumprir este objectivo a comunidade tem apostado no desenvolvimento de um quadro de 

qualificações nacional. 

Por outro lado, a identificação e validação de aprendizagens não-formais e informais é 

assumida como uma prioridade altíssima na estratégia e pretende-se desenvolver uma política 
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global que atinja este objectivos. 

“Identification and validation of non-formal and informal learning is a high priority on the Flemish 

agenda as well, and that from different perspectives” (doc. 10). 

Tal como em muitos outros documentos que temos vindo a analisar, as acções concretas 

apontam também para a necessidade de criar estruturas de orientação e o aconselhamento a 

pessoas pertencentes a grupos especiais como os desempregados as pessoas menos 

privilegiadas. 

A aposta nos estudos de avaliação como os “rankings” é muito forte, de modo a que sirvam de 

espelho ao desempenho das escolas e que favoreça o seu melhoramento na medida em que 

evidencia aspectos positivos e negativos. 

“Recently, school reports by the inspectorate have been published and analysed by newspapers. Schools 

have not been ranked. Publishing school reports by the inspectorate on the departmental website is 

another strategy to improve accountability” (Doc. 10). 

No ensino superior o grande enfoque das políticas da Flandres, tem vindo a ser o 

reconhecimento internacional de qualidade e o reconhecimento de graus e qualificações. 

Outro grande objectivo é a melhoria de condições do ensino pré-primário, quer através da 

preparação do pessoal quer através da redução de classes, por se considerar este nível de 

ensino fundamental para que se sedimente uma cultura de ALV. 

O desenvolvimento de competências-chave é outra área central nesta estratégia, embora 

tenham as suas competências-chave enquadradas nas recomendações da UE. 

O que evidencia uma tendência que temos vindo a verificar na nossa análise, de que, embora 

do ponto de vista ideológico a estratégia de ALV da Bélgica flamenga defenda uma ALV 

assente num conjunto de pressupostos centrados no desenvolvimento pessoal, na coesão e 

integração social, e no desenvolvimento económico, na verdade do ponto de vista operacional 

as iniciativas desenvolvidas apontam para acções que visam um estreitamento da relação entre 

a educação e o mundo do trabalho. 

Vejamos, agora, as acções concretas identificadas nos documentos referentes à estratégia da 

Bélgica francófona. 

Tal como já referimos, estes documentos são de várias entidades governamentais e espelham 

objectivos diferentes, com enfoques também diferentes.  

O documento 11, o relatório envidado à comissão Europeia sobre o progresso da 

implementação do programa “Educação e Formação 2010”, na Bélgica francófona, refere que 

em termos de acções concretas, as três entidades governamentais tem como principal 
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prioridade a vontade de optimizar o conjunto dos sistemas e programas de educação e de 

formação. Como tal as medidas dos três governos estão agrupadas nos seguintes tipos: 

• A optimização e desenvolvimento de políticas globais e das redes de dispositivos de 

aprendizagem para todos os que pertencem ao território francófono da Bélgica; 

• A facilitação e a criação de caminhos mais flexíveis entre  os diferentes dispositivos e 

vertentes de educação e formação; 

• A consolidação de sinergias e cooperações entre todos os actores de educação e de 

formação na comunidade francesa. Na região de Valónia e na Cocof: 

• O reforço de medidas contra os mecanismos de segregação entre diferentes sistemas 

de educação e formação e outras formas de desigualdade.  

Na comunidade francesa, o “contrat pour l’école” (Doc. 12) está mais orientado para o ensino 

obrigatório e tem como principais objectivos: aumentar o nível de educação, melhorar a 

performance de cada criança e jovem, aumentar o número de alunos nas escolas, favorecer a 

“mistura” social nos estabelecimentos escolares, lutar contra todos os mecanismos de 

segregação e desigualdade e melhorar a formação de professores.  

Estes objectivos traduzem-se na definição de 10 medidas prioritárias que concretizam cada 

um dos objectivos acima referidos, sempre tendo como principal meta o aumento da 

qualidade do ensino obrigatório. 

Na região de Valónia, as medidas concretas vão mais no sentido de uma reorganização 

económica e encontramos acções organizadas em cinco eixos mobilizadores (Doc. 13): 

• Criar pólos de competitividade; 

• Estimular a criação de empresas; 

• Aliviar as cargas fiscais nas empresas; 

• Impulsionar a ligação entre investigação, inovação e empresas; 

• Suscitar as competências para o emprego. 

Portanto, verificamos que a região da Valónia define medidas que vão mais no sentido de 

facilitar o acesso dos menos qualificados a dispositivos de formação profissional.  

O documento 14, espelha os objectivos claramente económicos que a região de Bruxelas 

pretende desenvolver através da criação de emprego: 

“La réduction du taux de chômage bruxellois par la création d’emplois et l’accès accru des Bruxellois à 

l’emploi, en particulier à travers le renforcement des processus de formation. Le redéploiement 
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économique de la Région en remettant l’entreprise au cœur des préoccupations de la ville” (doc. 14). 

Sendo que a principal finalidade da região de Bruxelas-capital é a formação profissional, as 

principais prioridades centram-se no desenvolvimento da oferta de formação nos sectores que 

potenciam mais postos de trabalho, especialmente junto das pessoas menos qualificadas. 

Em relação à Cocof – Comissão comunitária da região francesa - o documento 15 que define 

a estratégia de ALV é vocacionado para a formação dos menos qualificados sendo 

privilegiado o domínio da formação profissional.  

“Vous le savez, le Collège de la Commission communautaire française a fait de la formation 

professionnelle une priorité absolue. Ceci montre, à souhait, notre engagement à articuler nos choix 

politiques avec ceux des gouvernements de la Région bruxelloise et de la Communauté française” (Doc. 

15). 

Existe, ainda, um conjunto de medidas operacionais e de aplicação concreta transversais às 

três entidades governamentais da Bélgica francófona. 

Por um lado, o desejo de criar um quadro francófono de certificações que tenha em conta o 

quadro europeu de qualificações e certificações. 

“La procédure mise en place pour prendre en compte le projet de Cadre européen des certifications (CEC) 

en Belgique francophone” (doc. 11). 

Temos, também outro tipo de medidas transversais como o recenseamento e a validação de 

aprendizagens não formais e informais, com o objectivo de permitir a todos os cidadãos o 

reconhecimento da suas experiências de aprendizagem em local de trabalho ou na vida 

quotidiana. 

“Ils ont également pour missions la promotion sectorielle des métiers et des qualifications, l'application 

des tests d'aptitudes professionnelles dits « screening », la validation des compétences des travailleurs et 

des demandeurs d'emploi ainsi que la formation continue des enseignants et des instructeurs en formation 

professionnelle” (doc. 14). 

Existem ainda objectivos transversais em relação aos sistemas de orientação por forma a 

estarem acessíveis a um maior número de pessoas, e existem já nos territórios envolvidos uma 

série de organismos que orientam os aprendentes em relação às oportunidades do mercado de 

trabalho.  

Há também o encorajamento de práticas de mobilidade, estando já criada uma agencia 

francófona para a educação e a formação ao longo da vida onde estão presentes organismos 

governamentais da comunidade francesa, da região de Bruxelas-capital e da região 

comunitária francesa, por forma a que os estudantes possam circular mais facilmente entre os 

diversos sistemas de educação. 
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“Un accord de coopération relatif à la mise en œuvre et à la gestion du programme d'action 

communautaire d'éducation et de formation tout au long de la vie et créant une « Agence francophone 

pour l'éducation et la formation tout au long de la vie » a été adopté par la Communauté française, la 

Région wallonne et la Commission Communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale” (Doc. 

11). 

Existem, depois, um conjunto de objectivos transversais mas a todos os níveis de ensino das 

três entidades envolvidas e que se reportam à governação e gestão dos estabelecimentos 

educativos, no sentido de uma maior autonomia e há, também acções no sentido de um maior 

investimento por parte das empresas, das famílias e dos particulares. 

O recurso a dados como fonte de informação para as políticas é bastante valorizado em todos 

os níveis de ensino , dando-se especial importância aos resultados do PISA e à necessidade de 

avaliações periódicas aos alunos durante o ensino obrigatório. No ensino superior e no ensino 

profissional. o recurso a avaliações estatísticas é valorizado para ajustar melhor o ensino 

superior às exigências da economia de mercado, sempre como forma de assegurar a qualidade 

que do ensino obrigatório, superior e formação profissional.  

“Les résultats obtenus aux différentes évaluations internationales en attestent. Ils doivent donc être 

renforcés, sans sacrifier l’acquisition des autres savoirs (langues, éveil aux activités artistiques et 

culturelles, etc.), essentiels pour un développement harmonieux et équilibré” (Doc. 12). 

“En aval, il est essentiel d’évaluer les résultats, leur capacité d’innovation et les efforts entrepris par les 

équipes pour les valoriser sur le plan économique” (Doc. 13). 

Portanto, de uma forma geral, a nossa leitura em termos de acções concretas de aplicação da 

estratégia de ALV, verificamos que, quer a Flandres, quer as regiões francófonas da Bélgica 

definem objectivos muito precisos, que vão ao encontro de metas essencialmente económicas. 

A valorização das aprendizagens formais, a certificação, o aumento de qualificações, os 

resultados, a avaliação, a aposta na formação profissional, foram as principais áreas de 

desenvolvimento operacional. Mesmo quando se relacionam com as populações mais 

desfavorecidas os objectivos estão claramente relacionados com a sua inserção no mercado de 

trabalho. 

 

3.3. As modalidades educacionais e níveis de educação  

No que respeita às modalidades educacionais e níveis de educação, tal como nos países até 

agora analisados, também nos documentos da Bélgica encontramos uma enorme variedade de 

termos utilizados. Os documentos analisados explicitam uma ideia de aprendizagem, 

educação, formação em vários contextos e sob diversas formas. No entanto, a análise dos 
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documentos da Bélgica pareceu-nos revelar uma variedade menor, em comparação com a 

Dinamarca e o Reino Unido. 

Tal como temos vindo a fazer, a nossa análise dos documentos começou pela tensão que 

temos vindo a encontrar nos outros documentos, em relação à linguagem da educação e a 

linguagem da aprendizagem. Consideramos necessário retomar essa tensão pelo modo como 

nos ajuda a compreender e analisar esta categoria. Esta questão nos documentos belgas em 

francês tornou-se mais complicada de analisar devido à conotação das palavras não ser a 

mesma que em inglês.  

Mas quer no documento da Flandres, quer nos documentos da Bélgica francófona, não nos 

pareceu existirem dados relevantes que nos permitissem tecer quaisquer considerações a este 

respeito. O número de referências aos termos educação e aprendizagem estão equilibrados. 

No entanto, nos documentos em francês o termo “apprentissage” é muito pouco referido. O 

termo “education”, training”, éducation” ou “formation” são referidos praticamente o mesmo 

número de vezes. 

Portanto, esta tensão não nos parece relevante no que respeita aos documentos políticos da 

Bélgica, embora nas outras categorias seja notória a presença de fins relacionados com o 

mercado de trabalho e a necessidade de educação e formação. 

Dado que encontrámos várias referências a modalidades de aprendizagem e níveis de 

educação, considerámos que a melhor estratégia a utilizar seria um levantamento de todos os 

vocábulos utilizados para depois proceder a uma contabilização do número de vezes que são 

referidos, por forma a podermos analisar o peso que têm nestes documentos. 

Tal como referimos anteriormente, os documentos da Bélgica são muito diferentes, por 

dizerem respeito a diversas entidades governamentais. Nesse sentido dividimos a nossa 

análise em duas partes. Primeiramente analisámos o documento da Flandres e depois os das 

regiões francófonas. 

Em relação aos documentos da Flandres, os termos mais referidos em termos designações 

relativas à escolarização são “higher education” e “vocational training” no que respeita a 

designações relativas a processos profissionalizantes. Em relação ao nível de formalidade, 

encontrámos muito poucas referências a termos como “formal education”, ou “non-formal 

education/training”, ou “informale learning”.  

Portanto, de uma forma geral, a flandres refere bastante vezes os níveis de ensino destinados a 

jovens e a adultos, o que pode evidenciar aquilo que tínhamos já salientado nas categorias 

anteriores de que a inovação e a prosperidade económica serem finalidades muito presentes 
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nas políticas de ALV da Bélgica flamenga. Em contra partida os níveis de escolaridade das 

idades mais novas são muito pouco referidos. 

 

Quadro 40. Análise de conteúdo lexical: frequências e presenças de vocábulos de modalidades de 

educação/aprendizagem 

Vocábulos mais frequentes “Higher education” 

Frequência absoluta: 24 

“Vocational education and training” 

Frequência absoluta: 15 

“Enseignement supérieur”  

Frequência absoluta: 47 

Enseignement/formation professionnelle” 

Frequência absoluta: 80 

Vocábulos menos frequentes “Non-formal education” 

Frequência absoluta: 3 

“Informal training”  

Frequência absoluta: 4 

“Enseignement informel” 

Frequência absoluta: 3 

“Enseignement/formation non-formel” 

Frequência absoluta: 4 

 

Portanto, de uma forma geral, parece-nos que as designações presentes nos documentos 

belgas de ambas as regiões linguísticas não são tão variadas como as que encontramos nos 

documentos dos outros países, o que evidencia que os belgas claramente centram os seus 

esforços políticos nos níveis de educação e aprendizagem que mais se aproximam das 

necessidades do mercado de trabalho. Também aqui encontramos uma sobrevalorização das 

aprendizagens formais, no sentido em que as modalidades referidas estão centradas na 

educação mais tradicional, ou em instituições educativas de validação de aprendizagens. Por 

outro lado, confirmamos que quanto mais elevado é o nível de escolarização, mais vezes é 

referido nos textos. 

Outra observação genérica é o maior numero de ocorrências de designações relacionadas com 

a educação formal, como referimos anteriormente, sendo que o número de referências a 

aprendizagens informais é muito reduzido. 
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3.4. Os Actores, Individuais e Colectivos, Implicados na Aprendizagem ao 

Longo da Vida 

As designações  de actores do processo de educação e de formação são inúmeras ao longo de 

todos os documentos da Bélgica, quer o da Flandres, quer os da Bélgica francófona e a 

diversidade de actores implicados no processo evidencia a tentativa de envolver e 

responsabilizar todos no processo de ALV. 

Para compreendermos melhor esta categoria, interpelámos os documentos para podermos 

fazer uma caracterização mas detalhada por forma a desvendarmos algumas evidências menos 

óbvias. 

Para cumprirmos este objectivo seguimos a estratégia utilizada na análise dos documentos dos 

outros países, e criámos subcategorias de análise temática: designação de sujeitos que 

aprendem, designação de sujeitos que orientam os processos de educação/formação e 

aprendizagem e designação de actores colectivos e contextos de educação/formação. 

A análise de conteúdo lexical foi-nos extremamente útil, no sentido em que nos permitiu uma 

contabilização dos termos mais referidos ao longo dos documentos, cuja síntese de resultados 

apresentamos no quadro seguinte: 

 

Quadro 41. Síntese dos resultados da análise lexical quantitativa aos actores individuais e colectivos, 

implicados na Aprendizagem ao Longo da Vida – Bélgica. 

 

 
Designação genérica de 
sujeitos  

Designação específica de 
sujeitos de educação/ 
aprendizagem 

Designação específica de 
profissionais de 
educação/formação e 
actores que orientam a 
educação e formação 

Designação de actores colectivos/contextos 
de educação/formação 

Frequência 
Absoluta 
Total 

358 462 105 752 

 
Vocábulos 
mais 
frequentes 

“Adults”/”adultes” 
Frequência absoluta: 34 
 
“Young”/”Jeunes” 
Frequência absoluta: 63 
 
 “Workers”/”Travailleurs” 
Frequência absoluta: 52 

“Students”/“Étudiants” 
Frequência absoluta: 167 
 
“Eleves”/ “Pupils” 
Frequência absoluta: 148 
 

“Parents” 
Frequência absoluta: 22 
 
“teachers”/Enseignants” 
Frequência absoluta: 51 
 

“Entreprises” 
Frequência absoluta: 141 
 
“Schools”/“Écoles” 
Frequência absoluta: 176 
 
“Marché de travail” 
Frequência absoluta: 83 
 
“Démandeurs d’emploi” 
Frequência absoluta: 46 

 
Vocábulos 
menos 
frequentes 

“Children”/”Enfants” 
Frequência absoluta: 15 
 
“older people” 
Frequência absoluta: 8 
 
Publics défavorisés” 
Frequência absoluta: 2 
 
 “Citizens”/”Citoyens” 
Frequência absoluta: 15 

“Apprenants” 
Frequência absoluta: 8 
 

“Operateurs de formation” 
Frequência absoluta: 2 
 
“Instructors” 
Frequência absoluta: 3 
 
“Trainers” 
Frequência absoluta: 7 
 

“Public employment services” 
Frequência absoluta: 4 
 
“Social profit sectors” 
Frequência absoluta: 5 
 
« Services d’inspection » 
Frequência absoluta: 3 
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No que respeita aos actores individuais, sujeitos genéricos e específicos de aprendizagem foi 

bastante esclarecedora depois da contabilização de ocorrências desenvolvida na análise de 

conteúdo lexical. Das conclusões da análise qualitativa emergiram os vocábulos. 

Antes de mais uma primeira referência ao facto dos sujeitos genericamente referidos serem 

mais presentes do que as designações de sujeitos de aprendizagem.  

No entanto, verificamos que termos como o “citizens”/”citoyens” serem muito pouco 

referidos, o que mais uma vez pode evidenciar a falta de coesão que existe entre as 

populações das diversas regiões linguísticas da Bélgica. 

Em relação às designações de sujeitos dos processos de aprendizagem, verificamos a 

esmagadora presença de referências a designações características dos contextos tradicionais 

de aprendizagem, como “élèves”, “students”, etc., o que comprova a ideia de uma forte 

tendência das políticas para os contextos de educação formal. Assim, ficam de fora outros 

vocábulos como “apprennants” menos conotados com contextos formais de educação. 

Em termos etários, também na Bélgica, a menção a crianças e idosos seja é bastante menos 

numerosa que a referência a jovens ou adultos. E quando são referidos os grupos etários mais 

novos, é no sentido de os preparar para que adquiram as competências básicas para uma vida 

de sucesso no mercado de trabalho. A referência a idosos, é muito baixa nos documentos da 

Bélgica francófona, e a sua referência vai quase sempre no sentido da sua manutenção por um 

maior período de tempo no mercado de trabalho. 

O sujeito adulto e o sujeito jovem são, assim, quantitativamente mais significativos ao longo 

dos documentos, o que espelha algumas das ideias com que ficámos na análise qualitativa de 

uma maior preocupação com as pessoas para as necessidades do mercado de trabalho.   

Destacamos um pouco da fundamentação encontrada nos textos: 

“Since 2004 (in the Flemish Community) the modularisation of adult education has been fully 

implemented. Basic Education for adults is now in transition towards modularised trajectories. That 

makes it easier for individuals to combine learning and work” (doc. 10). 

“Même si le chômage des jeunes de moins de 25 ans est en recul depuis 2004, il est important de 

continuer à travailler à l’intégration de ces jeunes sur le marché du travail” (doc. 13). 

Portanto, uma das nossas principais conclusões é que, também nestes documentos os sujeitos 

que aprendem são agregados em grupos de pertença, sendo o grupo etário um deles. 

Outro grupo identificado são os grupos sociais. Neste grupo não desenvolvemos uma análise 

quantitativa mais fina, embora seja claramente visível que as grandes preocupações centram-

se nos grupos mais desfavorecidos, nos grupos em risco de exclusão social e nos 

desempregados. 
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Em termos de género, a parte flamenga da Bélgica é bastante mais preocupada com as 

diferenças de género, referindo-se mais a distinções entre homens e mulheres, raparigas e 

rapazes. Na Flandres não existe grandes preocupações em relação a igualdades de género, 

pelo menos não visíveis na análise dos documentos. 

Passemos agora a análise das designações de sujeitos que orientam os processos de educação 

e formação. 

Tal como nos outros países, também na Bélgica é bastante mais reduzido o número de 

referências a esta categoria de sujeitos, o que denota uma tendência já verificada na análise de 

outros documentos, de recomposição deste grupo e de uma certa perda de importância e até de 

status nas sociedades actuais. 

Mais uma vez, a enorme referência a designações como “teachers” ou “enseignants” denota o 

enorme peso ainda atribuído à educação formal, enquanto que outro tipo de designações estão 

pouco presentes ao longo dos documentos analisados. 

Não encontrámos uma grande diversidade de designações, nem referências a profissionais 

responsáveis pela orientação escolar e profissional, como aconteceu noutros países.  

Portanto, de uma forma geral nesta categoria de sujeitos presentes nos documentos 

salientamos, apenas a centralidade ainda muito marcante do professor nos documentos 

políticos da Bélgica.  

Da análise de conteúdo qualitativa, emergiram um conjunto vasto de referências a sujeitos 

colectivos implicados no processo de educação e formação. 

Também nos documentos da Bélgica esta diversidade fundamental a necessidade de 

construção de uma cultura de ALV onde todos participem, por forma a que os sistemas de 

educação e formação possam estar adaptados às necessidades de todos.  

De acordo com o quadro de cima percebemos o enorme peso atribuído a contextos de 

educação/formação tradicionais, sendo as escolas muito referidas. Por outro lado, actores 

relacionados com o emprego e o mercado de trabalho, são, igualmente dos mais referidos.  

As fracas referências a outro tipos de actores denotam que de facto na Bélgica existe um 

enorme esforço de renovação dos sistemas de educação e de formação no sentido de existir 

uma maior coesão por forma a ultrapassarem algumas das dificuldades de que são alvo. 

Existem referências a designações a vários actores colectivos que evidenciam a necessidade 

de reconversão e reforma de algumas áreas dos sistemas de educação e de formação.  

Por outro lado, sendo que documentos, como os da Bélgica francófona promotores de novas 

Dinâmicas que tornem os sistemas de educação e formação francófonos mais coerentes, existe 
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uma parte significativa dedicada à clarificação e redistribuição de responsabilidades entre os 

vários actores colectivos implicados.  

A quase inexistência ou fraca referência a contextos de aprendizagem e actores colectivos 

relacionados com processos de aprendizagem não-formais ou informais, evidencia o enorme 

peso que a Bélgica ainda atribui à educação formal, e a um certo utilitarismo da ALV como 

slogan para a adaptação dos sistemas de educação e de formação ao mercado de trabalho. 
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Notas conclusivas 

O facto de estar no centro da Europa, traz-lhe, actualmente, grandes benefícios, mas outrora fez com que a 

Bélgica fosse uma alvo preferencial de invasões. No entanto, pelo que pudemos apreciar, os belgas souberam 

aproveitar bem todas estas influências externas. 

Do ponto de vista educativo, no panorama internacional a Bélgica é um país com uma avaliação muito positiva. 

E ao que parece as políticas educativas na Bélgica evidenciam uma tendência para a promoção de uma cultura de 

avaliação que informe a decisão política.  

No entanto, talvez uma das suas maiores desvantagens seja a tensão que existe entre as regiões de expressão 

francesa e as de expressão flamenga. 

Esta rivalidade reflecte-se nas políticas de ALV, por aquilo que conseguimos captar da análise dos documentos. 

Em termos de ALV, os documentos analisados fazem transparecer uma cultura de ALV um pouco distinta, mas 

com finalidade similares. Por um lado, na Flandres a cultura de ALV parece estar um pouco mais consolidada, 

dadas as influências dos países nórdicos nesta região. A comunidade francesa e as regiões de Bruxelas capital e 

de Valónia, estão bastante mais próximas das influências francesas e isso talvez esteja presente, como hipótese, 

nas suas concepções de ALV.   

No entanto, todas as regiões da Bélgica evidenciam uma tendência das estratégias de ALV se centrarem mais na 

população jovem e adulta e na sua preparação para o mercado de trabalho. Na Flandres estas tendências têm já 

origens históricas relacionadas com a prosperidade económica desta região. No caso das regiões francófonas, a 

rivalidade histórica fez com que as regiões queiram centrar os seus esforços no desenvolvimento de pólos de 

competitividade e de crescimento económico. 

Tal como na educação formal, a responsabilidade da educação/formação não-formal e informal é da 

responsabilidade dos governos das comunidades francesa, flamenga e de expressão alemã da Bélgica. O governo 

federal belga tem um papel pouco significante no desenvolvimento e implementação das políticas de ALV. A 

análise que apresentámos ilustra bem esta divisão de responsabilidades.  

Como vimos anteriormente, as finalidades das políticas de ALV na comunidade flamenga prendem-se com o 

desenvolvimento pessoal dos indivíduos, e a promoção da sua integração no mercado de trabalho e na sociedade 

em geral.  

Na comunidade de expressão francesa o debate em torno da ALV está um pouco centrado na necessidade dos 

sistemas de educativos e de formação das várias regiões de expressão francesa estarem em sintonia e coerentes 

de modo a preparar melhor as comunidades de expressão francesa para os desafios do crescimento económico. 

Os textos políticos evidenciam, assim, um maior peso atribuído aos jovens e aos adultos e à sua necessidade de 

qualificação constante. As políticas mais emergentes centram-se ao nível da validação de competências e da 

educação/formação de adultos. 
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CAPÍTULO 11. 

ESLOVÉNIA: ALV COMO FORMA DE CONSTRUÇÃO IDENTITÁRIA E 

SOBREVIVÊNCIA CULTURAL  

 
Notas introdutórias 

Depois de analisarmos a Dinamarca, o Reino Unido e a Bélgica, chegamos agora à Eslovénia. De todos os países 

que analisamos neste estudo, a Eslovénia é o mais recente, sendo independente desde 1991. 

 

1. Caracterização geral do contexto nacional 

De seguida iremos proceder a uma incursão pela história deste país da Europa central, para 

percebermos um pouco dos contornos que levaram à sua independência para, depois, 

procedermos à sua caracterização política, social, económica e cultural, por forma a 

construirmos um enquadramento que nos permitirá contextualizar a educação deste pequeno 

país.  

 

1.1. Breve incursão histórica e enquadramento social, político, económico e 

cultural 

A luta pela independência da Eslovénia e pelo direito à liberdade, marcaram a sua história, 

visto que este pequeno país esteve ocupado desde o século VI até à última década do século 

XX. 

Independente desde Janeiro de 1992, quando se separou da Jugoslávia, a Eslovénia é um 

pequeno país situado no extremo noroeste da península dos Balcãs, com fronteira marítima 

com o Mar Adriático, e com fronteiras terrestres a norte com a Áustria, a sul com a Croácia, a 

leste com a Hungria e a oeste com a Itália. Num total, a Eslovénia ocupa cerca de 20.256Km2 

(Moderna Enciclopédia Universal, p. 213). 
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Figura 9. Mapa da Eslovénia. 

 

 

 

 

 

 

 

   Fonte: Worldatlas.com 

O território esloveno é montanhoso e coberto de florestas, com numerosos rios e vales férteis, 

e situa-se na confluência de quatro grandes zonas geográficas europeias: a alpina, a dinárica, a 

panónica e a mediterrânica.  

De acordo com os censos de 2002, a população da Eslovénia é de 1,964,036, o que desde 

1991 representa um aumento de 2,6%, que em grande medida se deve ao aumento da 

imigração, e à legalização de antigos cidadãos da Jugoslávia que viviam no território da 

Eslovénia.  

A maior parte dos cidadãos são eslovenos (83,1%) mas existem também minorias de italianos 

(0,11%) e de Húngaros (0,32%), que são minorias protegidas pela Constituição eslovena com 

representação no parlamento. Existe, ainda, cerca de 0,17% da população que são ciganos 

oriundos da Roménia, 1,98% que são sérvios, 1,81% croatas, 1,10% bósnios e, ainda existe  

presença de montenegrinos, macedónios e albaneses. Esta variedade de etnias faz do pequeno 

território esloveno uma manta de retalhos de diversas crenças, culturas e religiões. 

Em termos de ocupação geográfica, cerca de 52% da população eslovena vive nas zonas 

urbanas, sendo que os grandes centros de concentração da população são, a capital Lijljana, 

Maribos, Kranj, Celje e Koper-Capodistria. 

Actualmente a densidade populacional ronda os 98,7 habitantes por Km2, o que representa 

um número bastante menos elevado que a maioria dos países europeus.  

A população eslovena tem vindo a diminuir progressivamente, e a Eslovénia, actualmente, 

goza da taxa mais baixa de crescimento populacional da Europa, e do mundo. 
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Quadro 42. Dados demográficos da Eslovénia. 

Dados Valores Ano a que se 
refere 

Fonte 

População  2.053.483 2009 Statistical Office of the 
Republic of Slovenia 

Densidade populacional 99,6 km2 2006 Eurostat 

Taxa de crescimento anual da população  1,4% 2008 Statistical Office of the 
Republic of Slovenia 

Percentagem população rural 50% 2002 Statistical Office of the 
Republic of Slovenia 

Percentagem população urbana 50% 2002 Statistical Office of the 
Republic of Slovenia 

Idade média da população masculina Sem dados 

Idade média da população feminina Sem dados 

Taxa de natalidade Sem dados 

Taxa de mortalidade 10,51 2008 Eurostat 

Taxa de fertilidade 1,31 2006 Eurostat 

Esperança média de vida masculina ao nascer 74,5 anos 2006 Eurostat 

Esperança média de vida feminina ao nascer 82 anos 2006 Eurostat 

 

As pessoas encontram-se divididas entre as cidades e as zonas rurais, embora, segundo o 

Statistical Office of the Republic of Slovenia, a taxa de crescimento populacional nas zonas 

urbanas tem vindo a aumentar, especialmente na capital Lijubljana. As pessoas encontram-se 

principalmente nas zonas perto dos rios e vales férteis onde nasceram as principais cidades e 

onde estão construídas as principais redes de transporte. Como a Eslovénia tem várias zonas 

montanhosas e florestais, existe várias zonas de difícil acesso que não são habitadas.  

Também a esperança média de vida tem vindo a aumentar, quer para os homens quer para as 

mulheres, embora, tal como referimos anteriormente, a taxa de fertilidade seja muito baixa. 

Em 1992, a União Europeia reconhece oficialmente a Eslovénia como Estado independente e 

nesse mesmo ano a Eslovénia passa a ser membro da ONU, e a partir daí passou a integrar a 

maior parte das organizações internacionais. Em 2004 passa a Estado-Membro da UE 

aquando do seu alargamento para 25.  

Mesmo vivendo sobe o domínio germano-austríaco durante mais de 1000 anos, os eslovenos, 

mantiveram acesas as suas identidade e cultura. 

Assim, a cultura da Eslovénia foi extremamente influenciada pela Áustria e pela Alemanha, 

dado o enorme período de tempo que foi colonizada pelos povos germânicos. Nesse sentido, 
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embora a língua oficial seja o esloveno, existem várias regiões bilingues, consoante a 

presença de grupos étnicos.  

A maior parte dos eslovenos são católicos, e existem, também alguns protestantes e presenças 

de outras religiões. Em meados dos anos 90 a Eslovénia foi alvo de entrada de milhares de 

refugiados da guerra da Bósnia e da Herzegovina.  

De acordo com o “National summary sheets on education systems in Europe and ongoing 

reforms - Slovenia”, 2007/2008, da Eurydice, a Eslovénia, actualmente é dividida em oito 

regiões distintas e, em províncias, cujas responsabilidades são o desenvolvimento económico, 

social, cultural, espacial, ambiental, entre outras. É, também, constituída por 210 municípios, 

11 das quais têm o estatuto de municípios urbanos.  

Do ponto de vista político, a Eslovénia é uma democracia parlamentar desde 1991, data em 

que se iniciou o seu processo de independência da antiga Jugoslávia comunista. É 

caracterizada por um sistema democrático multi-partidário, bastante moderada e baseada em 

consensos e acordos.  

A Constituição da República da Eslovénia aprovada nesse ano define as fundações da 

democracia parlamentar, bem como o sistema legal do país, baseado nos princípios de 

liberdade e dos direitos humanos. 

O presidente da República é o chefe de estado maior que tem uma série de deveres 

consagrados na constituição. Actualmente, o cargo de Presidente da República da Eslovénia é 

ocupado, desde 2007, por Danilo Turk. 

O parlamento esloveno é bicameral, constituído por uma assembleia nacional e um conselho 

nacional. O Parlamento é caracterizado por uma dualidade assimétrica, no sentido em que as 

duas câmaras não têm os mesmos direitos.  

A assembleia nacional é a autoridade legislativa máxima, é composta por 90 deputados que 

têm o poder de legislar e de monitorizar a aplicação das leis, ao mesmo tempo que elegem o 

primeiro-ministro e os ministros do seu gabinete. A assembleia tem, também, o poder de 

eleger os juízes para os tribunais constitucionais. 

O Conselho Nacional tem como principal função o aconselhamento. É composto por 

representantes de interesses económicos, sociais, profissionais e locais, que perfazem um total 

de 40 membros eleitos indirectamente de 5 em 5 anos. De entre os seus poderes, têm também 

o poder de vetar as leis propostas pelo parlamento, que assim tem de voltar a discutir algumas 

alterações aconselhadas pelo Conselho Nacional (Eurydice, 2007/2008, p. 64).  
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O governo da Eslovénia é quem detêm o poder executivo, e actualmente para além do 

primeiro-ministro é, também, composto por 15 ministros. 

As prioridades do actual governo são o desenvolvimento regional, um crescimento económico 

estável e o equilíbrio das finanças públicas, emprego, segurança social, etc.  

Desde 2007 que o governo tem vindo a trabalhar no sentido de uma regionalização, que 

representará um passo para a descentralização dos poderes. 

De acordo com o relatório “Datos sobre Eslovénia” de 2007, a Eslovénia tem uma tradição 

larga de regionalismo e auto-governo local.  

“Eslovenia tiene una tradición larga de regionalismo y autogobierno local. La Ley sobre autogobierno 

local estipula que la municipalidad es la comunidad básica de autogobierno con 5.000 habitantes por lo 

menos; una municipalidad urbana tiene al menos 20.000 habitantes. La Asamblea Nacional decide sobre 

las demarcaciones de una municipalidad basándose en un referéndum no vinculante de los habitants y 

actuando normalmente en conformidad con el resultado” (Oficina de Comunicación del Gobierno de la 

República de Eslovenia, p. 30). 

A Eslovénia tem uma rica tradição na organização de pessoas em associações de acordo com 

interesses comuns, e existem mais de 18.000 associações e organizações de pessoas registadas 

oficialmente na Eslovénia, de acordo com dados do Gabinete de Comunicação do Governo da 

Eslovénia. 

Do ponto de vista económico, pelo facto de durante grande parte da sua história ter feito parte 

da Áustria, a Eslovénia viveu fases de grande prosperidade económica antes de se juntar à 

antiga Jugoslávia. Depois da independência, a Eslovénia era o país mais rico da Europa do 

Leste, embora sendo o mais pequeno. 

Com a sua entrada na UE, em 2004, a Eslovénia centrou as suas políticas económicas na 

aproximação com os outros Estados-membros, ao mesmo tempo que se afastava das outras 

nações da antiga Jugoslávia.  
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Quadro 43. Dados económicos da Eslovénia 

Dados Valores 
Ano a que se 

refere 
Fonte 

PIB per capita (euros) 90,6 2008 Eurostat 

Taxa de crescimento económico 3,5% 2008 Eurybase 

Taxa de emprego 
67,8‰ 

(65,4 média da UE27) 

2008 Eurostat 

Taxa de desemprego 
4,4% 

(7,0 média da UE27) 
2008 Eurostat 

Taxa de inflação 
5,5 

(3,7 média da UE27) 
2008 Eurostat 

Índice de Desenvolvimento Humano 

0,917 

(27º Lugar na lista de 

países ...) 

2005 

Relatório de 

Desenvolvimento 

Humano 2007/2008 

Equilíbrio da balança pública de pagamentos 
0,5 

(-0,9 média da UE27) 
2007 Eurostat 

Dívida pública 
23,4 

(58,7 média da UE27) 
2007 Eurostat 

Taxa de esforço de impostos na força de trabalho 
40,9 

(40,5 média da UE27) 
2007 Eurostat 

Gastos com Recursos Humanos 
5,83 

(5,04 média da UE27) 
2005 Eurostat 

Desigualdade na distribuição de rendimentos 
3,3 

(4,8 média da UE27) 
2007 Eurostat 

Casas com acesso à Internet 59% 2008 
Statistical Office of the 

Republic of Slovenia 

 

A performance económica da Eslovénia é das mais altas dos países da Europa do leste, como 

já referimos. As dividas públicas estão praticamente controladas, bem como os orçamentos 

públicos, a moeda é estável e a economia tem vindo a crescer na última década. Já em 1989, o 

PIB da Eslovénia, enquanto ainda fazia parte da Jugoslávia, era já superior a alguns países 

pequenos da Europa, como Portugal e Grécia, e na década de 90 o crescimento do PIB foi 

exponencial. A Eslovénia tornou-se, assim, na economia com ritmo de crescimento 

económico mais acelerado de todos os países do leste europeu, deixando para trás a Polónia, a 

Eslováquia e a Croácia. 

“Desde la proclamación de la independencia en 1991, el desarrollo económico esloveno tiene mucho 

éxito por lo cual Eslovenia figura entre los países en transición que más se esfuerzan en este campo” 

(Datos sobre Eslovenia, 2007, p. 42). 
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A abertura da Eslovénia ao comercio tem uma função muito positiva no crescimento 

económico, e na manutenção da competitividade na exportação, e tem vindo a ser o foco das 

atenções dos governos. Por outro lado, a dependência dos mercados do leste europeu, era mais 

reduzida na Eslovénia, no final da década de 80, do que nos seus vizinhos. 

Tem-se vindo a manifestar uma certa rivalidade entre a Hungria e a Eslovénia, para 

assumirem o topo da tabela dos países anteriormente comunistas, com melhor 

desenvolvimento económico, e ambos os países têm vindo a reunir esforços para atrair o 

investimento externo. 

Nesse sentido, a Eslovénia tem vindo a cumprir todos os critérios que lhe permitiram a 

integração na UE, nomeadamente o controlo do défice público, e a estabilização da economia 

para a enfrentar a competitividade dos mercados. 

A Eslovénia tem, assim, um dos PIB’s per capita mais elevados dos países do leste europeu, e 

grande parte do seu crescimento económico deve-se ao turismo, que tem vindo a ser uma 

grande fonte de riqueza. 

Depois da adesão a UE, o sector empresarial viu os seus níveis de confiança aumentar o que 

tem vindo a contribuir para o crescimento económico da Eslovénia. 

No entanto, a economia modelo da Eslovena tem vindo a sofrer fortes abalos, nos últimos 

anos. A elevada taxa de inflação, tem vindo a ser alvo de várias manifestações e preocupações.  

A taxa de desemprego continua a baixo da média da UE, e a Eslovénia tem conseguido 

manter um balanço positivo na balança pública e na dívida pública, com valores inferiores à 

média dos países da UE. 

De acordo com a avaliação da UE, em relação ao desempenho económico da UE, no site do 

Scadplus contém a seguinte apreciação relativamente à entrada da Eslovénia como Estado-

membro: 

“Devido à sua integração na ex-Jugoslávia, a economia da Eslovénia nunca se caracterizou por um 

planeamento central típico. O sistema caracterizava-se sobretudo pela co-gestão com um regime "social" 

da propriedade. A partir da sua independência, em 1991, a Eslovénia iniciou a seu processo de transição, 

colocando a tónica mais na estabilização do que nas reformas. Consequentemente, o ritmo das 

privatizações foi lento e a reestruturação teve uma extensão limitada. A Eslovénia foi poupada aos efeitos 

da crise russa, graças à reorientação anterior das suas trocas comerciais para os mercados das União 

Europeia (UE) que já se tinha verificado anteriormente. Em 2000, o produto interno bruto (PIB) por 

habitante em padrões de poder de compra representava 71,6% da média da UE relativamente a 64,3% em 

1995. Em 2003, a Comissão verifica que o crescimento do emprego estagnou, registando-se uma taxa de 
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emprego de 63,4%, ao passo que a taxa de desemprego ascendia a 6%” (fonte: Scadplus, 

http://europa.eu/scadplus/leg/pt/lvb/e01110.htm ). 

Dada a sua proximidade e relações com os outros Estados-membros da UE, a economia 

eslovena é orientada para a exportação, sendo que 2/3 do total das suas exportações são feitas 

com países membros da UE, sendo os parceiros comerciais mais fortes os países com quem 

divide fronteiras.  

Com estas condições económicas a Eslovénia tem um nível de desenvolvimento humano 

elevado, e os números de casas com acesso à internet tem vindo a aumentar nos últimos anos. 

Estas medidas económicas reflectem-se, em grande medida, no mercado laboral. Espera-se 

que as medidas económicas que têm vindo a ser seguidas, venham a ter repercussões positivas 

nos níveis de emprego. 

Os níveis de investimento em recursos humanos, evidenciam a tendência da Eslovénia em 

apostar na sociedade baseada no conhecimento. 

De acordo com o relatório do Gabinete de comunicação da República da Eslovénia, as 

principais actividades económicas da Eslovénia centram-se no sector dos serviços, 

nomeadamente na área das comunicações e do conhecimento. No entanto, também o sector da 

indústria, relacionado com as áreas de produção de tecnologia intensiva, também têm vindo a 

aumentar.  

 

2. O panorama educativo da Eslovénia 

No ponto 2 deste capítulo, iremos entrar na área da educação da Eslovénia. Primeiramente, 

iremos desenvolver uma breve análise da consolidação dos sistemas educativos da Eslovénia, 

para depois identificarmos os princípios fundamentais, e como está organizado e como é 

administrado o sistema educativo.  

Tal como fizemos para os outros países, antes de entrarmos na análise da estratégia de ALV, 

iremos analisar alguns indicadores internacionais e fazer uma leitura do sistema educativo da 

Eslovénia no panorama internacional. 

 

2.1. Visão histórica da consolidação dos sistemas educativos 

Como vimos anteriormente, o processo histórico de desenvolvimento da Eslovénia foi 

marcado por um espírito e uma crença na independência que se alimentou durante séculos.  
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Por ter sido um território sempre ocupado e sob o governo de outros povos a Eslovénia foi 

influenciada por diversas culturas e religiões, sempre mantendo a sua língua e a sua cultura 

bem vivas. 

Em termos educativos, a Eslovénia hoje em dia é considerada como um dos países da UE com 

elevados níveis de literacia, onde as pessoas, de uma maneira geral, têm elevados níveis de 

qualificação. 

De uma maneira geral, a grande razão dos elevados níveis de literacia dos eslovenos, tem a 

ver com uma necessidade que sempre os acompanhou ao longo da história, e que foi apoiada 

na esperança de uma possível independência, que precisava de manter vivas a língua, a 

cultura e identidade eslovenas. 

Foi esta esperança que marcou alguns períodos da história da Eslovénia, nomeadamente em 

relação ao desenvolvimento da escrita. 

A partir do século IX, missionários ocidentais traduziram algumas obras cristãs para a língua 

eslovena (cirílica) e introduziam, também, nas liturgias o esloveno, desenvolvendo os níveis 

de instrução do povo.  

A intensa colonização alemã, do século IX ao século XV, ajudou a manter viva a língua e a 

cultura eslovenas, e mesmo as classes camponesas, resistiam à escravidão imposta pelo 

regime feudal, e às influências germânicas, através da produção e disseminação de obras 

escritas em esloveno, onde defendiam ideais nacionalistas.  

No século XVI, a expansão do movimento protestante na Eslovénia veio, também, contribuir 

para a consolidação da língua eslovena, quando os protestantes traduziam diversas obras de 

propaganda à religião para esloveno, utilizando a língua e a escrita como forma de difundir os 

seus ideais. 

Ao mesmo tempo, outros acontecimentos contribuíram para a consolidação da escrita em 

esloveno, como a tradução da bíblia e a redacção da primeira gramática da língua, ao mesmo 

tempo que outras obras eram lançadas.  

Portanto, a influência germânica, e da casa dos Habsburgos teve uma enorme influência na 

consolidação e difusão da escrita e da leitura na Eslovénia. Em particular as enormes 

transformações que  o último membro da Casa de Habsburgo, Maria Teresa de Áustria, 

introduziu na educação e noutras áreas, no sentido de favorecer os recursos do império 

Austríaco. Foi com as suas reformas que se introduziram os níveis de ensino primário e 

secundário e, também, a língua alemã como língua oficial. O que, mais uma vez, suscitou o 

reavivar dos ideais nacionalistas eslovenos e impulsionou a criação de divulgação de mais 

obras literárias em esloveno, como forma de resistência às influências germânicas.  
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Nos séculos que se seguiram, as ocupações e as lutas pela independência alimentaram as 

necessidades de manter vivas a língua, a cultura e a identidade eslovenas, que só vingaram 

como independentes em 1992, como vimos no ponto anterior.  

Desde o tempo em que a Eslovénia era uma república da ex-Jugoslávia socialista, até aos dias 

de hoje, que a Eslovénia tem-se aproximado sempre das culturas ocidentais, nomeadamente a 

partir da sua entrada na UE, onde rapidamente conseguiu afirmar-se como um dos Estados-

membros com melhores resultados, em termos educativos.   

Na década de 70, a Eslovénia foi alvo de várias vagas de imigração, nomeadamente das 

antigas repúblicas da Jugoslávia, em especial da Bósnia-Herzegovina, Kosovo e Sérvia, que 

acima de tudo procuravam emprego. 

“The immigrants of that period differed from the conventional ones, since they were full-fledged citizens 

of the same country” (Report for Learning Migration Network, p. 2). 

Este efeito da imigração trouxe algumas alterações ao sistema educativo da Eslovénia, que se 

viu a braços com uma multiculturalidade de populações às quais a educação procurava dar 

respostas. 

Durante este período de governo socialista, a educação dos trabalhadores esteve sempre nos 

interesses dos governantes, e as políticas promoviam a criação de uma instituição de educação 

de adultos em cada município. Ao mesmo tempo existiam, também diversas Escolas 

Populares, que ofereciam actividades educativas para adultos. 

A constituição de 1991 contém alguns elementos relacionados com a educação, onde se 

especificam certos aspectos essenciais do sistema educativo esloveno, tais como a autonomia 

das universidades estatais e outras instituições de ensino superior.  

De acordo com as próprias palavras do ministro da Educação e do Desporto, Slavica Cernosa, 

numa comunicação sobre a Educação de Adultos na Eslovénia (2009) foi em 1991 que se 

começaram a lanças as bases e as fundações de um novo sistema educativo, que se foi 

desenvolvendo gradualmente.  

Em 1995, o Livro Branco sobre a educação na República da Eslovénia, identifica os 

princípios e os valores que subjazem à educação da Eslovénia, cujas reformas se iniciaram em 

1992.  

Desde este Livro Branco, até ao ano de 2000 seguiram-se uma série de actos legais que 

introduziram algumas alterações no sistema educativo, nomeadamente, em relação à 

organização e ao financiamento. 

No ano de 2000, um relatório sobre a educação da Eslovénia da responsabilidade do Ministro 

da Educação e Desporto refere que os ideais que orientam a educação da Eslovénia baseiam-
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se em princípios de acessibilidade, transparência, neutralidade, escolha, democracia e 

igualdade e, a qualidade na aprendizagem.  

Actualmente, as orientações em relação às reformas na educação da Eslovénia, vão no sentido 

de equiparar a Eslovénia aos outros países membros da UE. No entanto, ao longo da sua 

história, os eslovenos sofreram influências que muito contribuíram para a sua escolarização.  

Nos últimos 10 anos o sistema educativo esloveno tem sofrido várias transformações, no 

sentido de consciencializar as pessoas para a necessidade de adquirirem qualificações, 

independentemente da sua etnia, origem cultural ou linguística.  

Mais recentemente, os esforços têm-se vindo a centrar na eficiência e na qualidade da oferta 

educativa, nomeadamente para se atingirem os níveis dos restantes membros da UE. Por outro 

lado, tem-se vindo, também, a insistir na modernização dos programas de educação e nos 

métodos de ensino. Nesse sentido, as últimas alterações legais têm vindo a acentuar a 

autonomia dos professores, e providenciar aos alunos mas opções educativas que sirvam as 

suas necessidades.  

O excerto seguinte, de uma comunicação do Ministro da Educação e Desporto da Eslovénia, 

na conferência “CONFITEA VI”, em Fevereiro de 2009, ilustra, um pouco, o sentido que 

actualmente o sistema educativo da Eslovénia pretende seguir: 
“The last decade of the twentieth century was a turning point for Slovenia because of its independence, its 

integration into the EU and because of significant changes in social, economic, political, cultural and 

other areas. These are definitely landmarks in the history of Slovenia. This is the first time in modern 

history that our community has paved its independent way into the developed world with the knowledge 

and capacity the country has at its disposal. This also poses a great responsibility. Forming and laying the 

foundations for a social system are in full swing, and thus it is crucial that this groundwork be established 

professionally and properly for further development and enhancement. One of the cornerstones of social 

existence is education, which is derived from a basic human right and must, therefore, be appropriately 

updated, of good quality and in accord with the world, and especially with European standards, at the 

same time retaining national characteristics. This is a very demanding task, which our society will have to 

carry out in a very short time” (Slavica Cernosa, 2009, p 1).  

 

2.2. Princípios fundamentais, administração e organização geral do sistema 

educativo 

A Constituição Eslovena de 1991 define como princípio fundamental da educação a liberdade 

de escolha na educação. No entanto, no site oficial do ministério da educação e do desporto, 

estes princípios estendem-se à democratização do ensino, à pluralidade e à diversidade.  

O documento da Eurydice “National summary sheets on education systems in Europe and 

ongoing reforms” (2008) refere que os principais objectivos da educação obrigatória eslovena 
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são: o desenvolvimento da literacia, o conhecimento sobre a história e a cultura eslovenas, a 

auto-integridade, o patriotismo e a identidade nacional dos estudantes.  

Portanto, estes objectivos relacionam-se com a integração de valores culturais e 

civilizacionais fundamentais no processo educativo.  

O mesmo documento refere que as responsabilidades sobre a educação, a nível central, 

recaem sobre o governo, mais precisamente sob o Ministério da Educação e Desporto, 

Ministério do Ensino Superior, Ciência e Tecnologia e o Ministério do Emprego, Família e 

Assuntos Sociais.  

O Ministério da Educação e Desporto  é responsável pela educação e formação pré-

universitárias. As decisões políticas centram-se sobretudo na administração e financiamento 

do sistema de educação.  

A educação terciária e da responsabilidade do Ministro do Ensino Superior, Ciência e 

Tecnologia, e sob a sua autoridade estão as universidades e as instituições de Ensino Superior. 

O Ministro do Emprego, Família e Assuntos Sociais e o Ministro da Educação e Desporto 

partilham responsabilidades em relação à formação profissional, ao sistema de certificações, e 

ao acordo das políticas com os parceiros sociais.  

Paralelamente, na última década têm vindo a ser criados conselhos governamentais para 

monitorizar o desenvolvimento e a implementação das reformas em diversas áreas da 

educação.  

Ao nível regional, as comunidades locais e as escolas têm muito pouca influência nas 

estruturas educativas e de financiamento. 

As 210 municipalidades têm competências autónomas na administração das instituições de 

educação pré-escolar, escolas de música e creches. 

A nível institucional, todas as escolas têm um órgão onde estão representados país, 

professores e directores da instituição.  

De acordo com o documento “National summary sheets on education systems in Europe and 

ongoing reforms - Slovenia” (2008) a maior parte dos alunos do ensino básico, cerca de 

99,1% , frequenta escolas públicas, que são geridas e financiadas pelo Estado e pelos 

municípios.  

Em termos de organização do sistema educativo, a Eslovénia tem um primeiro nível de ensino 

básico que compreende o ensino primário e o ensino secundário de nível inferior, numa única 

estrutura de 9 anos de educação obrigatória. 

A educação pré-escolar é opcional, e aos seis anos as crianças têm de passar para o ensino 

obrigatório. As minorias italiana e húngara usufruem de privilégios especiais no que respeita à 



 385 

educação, pois nas regiões onde se encontram concentradas o bilinguismo é permitido, na 

educação obrigatória. 

As crianças dos seis aos quinze anos de idade têm de estar no ensino obrigatório. Depois de 

terem terminado este nível de ensino os alunos têm de ser submetidos a um exame para 

passarem para o ensino secundário superior. A educação obrigatória é dividida em três ciclos, 

de 3 anos cada, no fim dos quais os alunos são submetidos a exames estaduais. No fim, do 

primeiro e segundo ciclo, os resultados dos exames servem apenas para dar algum “feedback” 

aos estudantes sobre o seu desempenho, bem como aos país e professores. No fim do terceiro 

ciclo, os resultados de exame são usados para determinar se os alunos passam, ou não, para o 

nível superior do ensino secundário. 

 
Quadro 44. Estrutura do ensino básico obrigatório da Eslovénia. 

Duração do ensino obrigatório 9 anos 

Primeiro ciclo do ensino obrigatório Dos 6 aos 8 anos 

Segundo clico do ensino obrigatório Dos 9 aos 11 anos 

Terceiro ciclo do ensino obrigatório Dos 12 aos 14 anos 

Fonte: National summary sheets on education systems in Europe and ongoing reforms - Slovenia 

 

De acordo com o documento “National summary sheets on education systems in Europe and 

ongoing reforms - Slovenia” (2008) no final dos anos 9, o ensino secundário esloveno estava 

muito orientado para a formação profissional e para a preparação dos jovens para a entrada no 

mercado de trabalho. Desde meados da década de 90, as reformas vão mais no sentido de 

oferecer um maior número de opções educativas e de formação para os alunos. Estas ofertas 

passam pela criação de cursos mais curtos de formação profissional para a inserção no 

mercado de trabalho, e cursos mais longos. 

Os programas “Gimnazija” foram reintroduzidos na década de 90 para oferecer aos alunos 

cursos mais gerais de preparação para o ensino superior, e mais tarde foram introduzidos 

cursos de carácter mais profissionalizante para preparar os alunos para carreiras ligadas às 

engenharias, negócios, e artes. O “Gimnazija” termina com um exame denominado “matura” 

que serve para certificar a conclusão deste nível de ensino e para permitir o acesso ao ensino 

superior. 

Desde a década de 90, também se tem vindo a trabalhar no sentido de aproximar o ensino 

secundário do ramo profissional, à área da industria e dos negócios, no sentido de se 

construírem cursos com as competências e os conhecimentos necessários para que os alunos 

se adaptem às necessidades dos empregadores.  
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Desde há alguns anos, o ensino superior tem vindo a ser alvo de grandes reformas no sentido 

de melhorar a sua qualidade e eficiência. O ensino terciário na Eslovénia compreende 

faculdades de formação profissional superior e formação académica superior. 

O ensino superior é oferecido por instituições públicas e privadas. Na Eslovénia, desde a 

década de 60 que existe um sistema de graus baseado em três ciclos. Desde 2005, existem 

também programas baseados nos acordos de Bolonha. A oferta de cursos na sua forma 

tradicional, deverá expirar no ano de 2009/2010, para entrar em vigor os cursos de acordo 

com o formato proposto por Bolonha. 

As opções de educação para adultos são abundantes e variadas na Eslovénia, embora os 

esforços para o alargamento da educação e formação contínua, continuem. Na década de 90 

foi dada especial atenção ao desenvolvimento de programas de educação de adultos em todos 

os níveis de ensino, e existem uma enorme variedade de instituições de educação e de 

formação que oferece modalidades de educação de adultos.  

Desde o ano de 2000 que tem vindo a ser desenvolvimento um sistema de reconhecimento e 

validação de competências profissionais, por forma a conceder aos adultos qualificações para 

o mercado de trabalho.  

Em relação aos professores do ensino pré-primário estão aptos a leccionar depois de 

frequentarem um curso superior de formação de três anos. Os professores do ensino 

obrigatório e secundário, também tem uma formação de nível superior, no entanto é mais 

especializada numa área disciplinar e tem a duração de quatro anos.  

De acordo com o documento da Eurydice “National summary sheets on education systems in 

Europe and ongoing reforms - Slovenia” (2008), actualmente, as prioridades da Eslovénia em 

matéria de educação está relacionada com os trabalhos que o governo tem vindo a 

desenvolver em termos de regionalização e descentralização. O objectivo é delegar mais 

poderes nas regiões , e quando estiver implementada a reforma, as responsabilidades pela 

educação de nível secundário superior e a educação terciária, deverão passar para as 

autoridades regionais. Esta reforma está a ser implementada durante o ano de 2009. 

Em relação ao ensino pré-escolar, de acordo com o documento referido, as prioridades estão 

relacionadas com o aumento da participação e, nesse sentido, estão a ser desenvolvidas 

medidas de apoio aos país, nomeadamente no apoio ao pagamentos das mensalidades.  

No ensino obrigatório, estão a ser implementadas medidas que obriguem as escolas ao 

desenvolvimento de um plano de desenvolvimento, em colaboração com os pais. Também 

tem sido progressivamente concedida uma maior autonomia, nomeadamente em situações que 

dizem respeito ao quotidiano da escola. Outras medidas prioritárias dizem respeito à 
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igualdade de oportunidades entre todos os cidadãos eslovenos, nomeadamente os pertencentes 

a diferentes etnias e com origens culturais e linguísticas diferentes.  

Em relação ao ensino secundário, as prioridades estão centradas no aumento da participação 

dos alunos até ao nível superior, na reforma dos currículos, no aumento da autonomia dos 

professores e na responsabilidade dos alunos. Afirma-se, mesmo, no documento da Eurydice, 

que deverá ser dada prioridade à individualização e personalização da aprendizagem. Para 

isso, aumentou o leque de opções de formação dos alunos, bem como as relações entre 

currículos que foram fortalecidas. Estão também a ser introduzidos instrumentos de europeus 

ligados a quadro de referência comum para as qualificações, bem como a revisão dos 

currículos dos cursos de formação profissional. 

O mesmo documento refere, também, que ao nível do ensino superior, as prioridades têm sido 

definidas nas áreas relacionadas com a formação profissional de nível superior, 

nomeadamente para se acompanharem os esforços de uniformização de graus, promovidos 

pelo processo de Bolonha. 

Em termos de ALV, o conceito foi introduzido na Eslovénia depois da conferencia de ELLI 

(European Lifelong Learning Initiative) que decorreu em Roma, em 1995. 

Depois da publicação do “Memorando sobre a Aprendizagem ao Longo da Vida” a Eslovénia 

passou a encarar o conceito de ALV de acordo com a definição do memorando, como todas as 

actividades e processos contínuos que acontecem ao longo das vidas das pessoas, em qualquer 

contexto. 

Na Estratégia de ALV da Eslovénia o conceito, assume os seguintes contornos, de acordo 

com o Ministro da Educação e Desporto:  
"… An activity and process encompassing all forms of learning either formal, non-formal or informal 

which takes place in various learning settings and goes on from birth through early childhood to 

adulthood and to the end of life with the aim of improving knowledge, skills and competences. Through 

learning we also gain interests, character, values, relation to ourselves and others and other personal 

characteristics" (Cernosa, 2009, p. 4). 

No mesmo documento, existe uma definição para a Educação de Adultos, o que denota que 

para a Eslovénia são dois conceitos diferentes, que embora se entrecruzem, mantêm alguma 

distinção: 
As for the definition of adult education, the first article of the Adult Education Act describes it as "… 

education, improvement, training and learning of persons who have finished compulsory schooling and 

wish to gain, update, widen and deepen their knowledge, and do not, at the same time, have the status of 

pupil or student in education" (Cernosa, 2009, p. 4). 

No entanto, mais à frente no artigo é referido que a maioria dos documentos políticos 

eslovenos que se refere à ALV, esta é encarada como as aprendizagens e educação na idade 

adulta. 
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Portanto, a responsabilidade pelo desenvolvimento da estratégia de ALV é do Ministro da 

Educação e do Desporto, e dentro do seu ministério existe um sector de educação de adultos 

que está directamente relacionado comas políticas de ALV, em colaboração com o Ministério 

do Emprego, Família e Assuntos Sociais. 

Para promover uma cultura de ALV na Eslovénia, desde 1996 que é organizada a “Lifelong 

Learning Week”, que visa sensibilizar a população e parceiros sociais para a necessidade de 

aprender ao longo da vida.  

Vejamos, de seguida, alguns dados de avaliação sobre o sistema educativo da Eslovénia, no 

panorama internacional. 

 

2.3. O panorama educativo esloveno através dos indicadores internacionais 

A Eslovénia participou pela primeira vez no Projecto PISA da OCDE, em 2006, e logo à 

partida, teve uma excelente avaliação, em relação ao desempenho dos seus alunos de 15 anos 

nas áreas de matemática, leitura e ciências. Portanto, não nos é possível avaliar a evolução dos 

resultados da Eslovénia no PISA, ao longo das suas edições anteriores, como fizemos para o 

resto dos países em análise. 

No que respeita ao desempenho dos alunos nas competências de matemática. Os alunos da 

Eslovénia obtiveram resultados (504) que os colocaram acima da média dos países da OCDE, 

ao lado de países europeus como a Suíça, a Holanda, a Bélgica, a Dinamarca, a República 

Checa, a Islândia e a Áustria. 

Em relação às competências de leitura, a Eslovénia voltou a demonstrar que os seus alunos 

têm uma performance superior à média dos outros países da OCDE, atingido 494 pontos na 

escala. Ficou assim no grupo de países com melhor desempenho, ao lado da Irlanda, Suécia, 

Holanda, Bélgica, Suíça, etc. Tal como na maioria dos países, também na Eslovénia existe 

uma grande diferença entre rapazes e raparigas, no que respeita às competências de leitura, 

sendo que as raparigas conseguem pontuações muito superiores às dos rapazes. 

Finalmente, em termos de competências científicas, a Eslovénia atinge a sua pontuação 

máxima, com 519 pontos, o que a coloca significativamente acima da média de países como a 

Alemanha, o Reino Unido, a Suíça, a Áustria, a Bélgica e a Irlanda. A Dinamarca, a Suécia e 

a Hungria, por exemplo, não foram além da média dos países da UE. Embora não seja um 

dado considerado muito relevante para explicar os resultados, acrescentamos apenas, que 

cerca de 3% dos aluno eslovenos de 15 anos atingiram o nível máximo de compreensão e 

aplicação de conceitos científicos (nível 6 no PISA).  

Portanto, de uma forma geral a Eslovénia está classificada sempre entre os melhores 

desempenhos avaliados pelo programa PISA. 
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Vejamos de seguida a avaliação da Eslovénia e da sua educação, através dos dados de outros 

projectos internacionais. 

 

Quadro 45. Indicadores gerais sobre a educação na Eslovénia – OCDE – “Education at a Glance 2008”.  

Indicadores Valores Ano a que se 
refere 

Média OCDE 

Percentagem da população de 25 a 64 anos com o 
ensino secundário de nível superior 

82% 2006 68% 

Percentagem da população de 25 a 64 anos com 
ensino terciário  

20% 2006 27% 

Taxas de conclusão do ensino secundário de 
nível superior 

97% 2006 83% 

Taxas de conclusão do ensino terciário 20,7% 2006 37,3% 

H 68,4% 2006 73% Taxa de emprego da pessoas com 
ensino secundário nível inferior por 
sexo 

M 51,8% 2006 50,1% 

H 81,3% 2006 82,9% Taxa de emprego da pessoas com 
ensino secundário nível superior por 
sexo 

M 69,2% 2006 66,6% 

H 91,4% 2006 89,4% Taxa de emprego da pessoas com 
ensino superior por sexo 

M 90,9% 2006 79,8% 

Gastos com a educação (todos os níveis de 
ensino) em percentagem do PIB 

6,2% 2006 5,8% 

Percentagem de investimento público do total de 
investimento em educação  

86,8% 2005 85,5% 

Percentagem de investimento privado do total de 
investimento em educação 

13,2% 2005 14,5% 

Número de horas previstas na educação/formação 
não-formal no local de trabalho 

Sem dados 2003 389 h 

 

Na publicação “Education at a Glance 2008 Highlights”, a Eslovénia é destacada como um 

dos países, a par da Dinamarca, Luxemburgo e Finlândia onde as pessoas com elevadas 

qualificações têm mais facilidade em encontrar um emprego qualificado, dadas as condições 

do Mercado de Trabalho. 

No mesmo documento, a Eslovénia é, também destacada como um dos países onde existe 

maior percentagem de dinheiros públicos para a educação, aplicado em instituições educativas 

públicas (mais de 80%). 
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Finalmente, a Eslovénia, também é indicada como um exemplo, onde existe uma maior 

percentagem de jovens de 15 a 19 anos a frequentar a educação ou a formação (mais de 90% 

em 2006). 

Na Eslovénia, a maioria dos alunos inscritos no ensino secundário de nível superior estão em 

programas de formação profissional, tal como em 13 dos 28 países participantes no projecto.  

Os dados do quadro acima, indicam-nos que na maioria dos casos a Eslovénia tem uma 

avaliação muito positiva. Nomeadamente, a percentagem de população com idades entre os 

25 e os 64 anos que concluiu o ensino secundário de nível superior que é bastante mais 

elevada que a média dos países da OCDE (82% na Eslovénia, contra 68% da média dos países 

da OCDE). 

Isto poderá querer dizer que há um investimento em educação que já vem de muito longe.  

As taxas de conclusão do ensino secundário são também extremamente elevadas e próximas 

de valores universais (97%) contra 83% da média da OCDE. 

A percentagem de homens com ensino secundário de nível inferior e superior empregados é 

ligeiramente inferior à média dos países da OCDE, mas a das mulheres é superior, o que é um 

dado positivo. 

As pessoas que tenham o ensino terciário é muito mais fácil conseguir um emprego, tal como 

indicam as estatísticas onde as percentagens são bastante elevadas e superiores à média dos 

países da OCDE. 

Outro dado positivo que favorece a Eslovénia, é a percentagem do PIB que é destinada para a 

educação que é superior à média da OCDE, segundo dados de 2005. O investimento público 

na educação é superior ao investimento privado, e estão mais ou menos de acordo com os 

valores da média da OCDE. 

Em termos de aspectos mais negativos, o quadro acima indica-nos que existe algum trabalho a 

fazer em relação à participação no ensino terciário, pois os dados indicam que a percentagem 

da população com ensino secundário e a taxa de conclusão do ensino secundário estão 

bastante a baixo da média da OCDE. Esta última atinge valores de cerca de 17 pontos 

percentuais a baixo da média dos restantes países. 

Mas vejamos o que nos dizem os dados da UNESCO. 
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Quadro 46. Indicadores gerais sobre a educação na Eslovénia -  UNESCO.  

Indicadores Valores Fonte 

Média de anos de escolarização dos adultos 7,1 anos 
UNESCO world development Indicators 

database 

Duração da escolaridade obrigatória (2006) 9 anos UNESCO  Institute for Statistics 

Idade de início da escolaridade obrigatória (2006) 6 anos UNESCO  Institute for Statistics 

Crianças matriculadas no ensino pré-primário 

(2006) 
62% UNESCO  Institute for Statistics 

Idade das crianças que entram no ensino pré-

primário (2006) 
3 anos UNESCO  Institute for Statistics 

Crianças matriculadas no ensino primário (2006) 97% UNESCO  Institute for Statistics 

Idade das crianças que entram no ensino primário 

(2006) 
6 anos UNESCO  Institute for Statistics 

Duração do ensino primário 5 anos UNESCO  Institute for Statistics 

Duração do ensino secundário (2006) 8 anos UNESCO 

% do PIB para gastos em educação (2005) 5,8% UNESCO Institute of Statistics 

Gastos públicos com a educação como 

percentagem dos total de gastos públicos (2005) 
12,7% 

Nações Unidas – Programa 

Desenvolvimento Humano 

% do investimento público no ensino pré-primário 

(2005) 
8% UNESCO  Institute for Statistics 

% dos gastos com educação destinados ao ensino 

primário (2005) 
20% UNESCO  Institute for Statistics 

% dos gastos com educação destinados ao ensino 

secundário (2005) 
49% UNESCO  Institute for Statistics 

% dos gastos com educação destinados ao ensino 

terciário (2005) 
23% UNESCO  Institute for Statistics 

Esperança média de frequência na escola (2006) 16,7 anos UNESCO  Institute for Statistics 

Taxa de literacia 99,7% UNESCO  Institute for Statistics 

 

Membro da UNESCO desde 1992, a Eslovénia participa, também nos principais projectos 

educativos desenvolvidos por esta organização internacional. 

Os dados acima, referentes a estatísticas da UNESCO sobre a educação na Eslovénia, 

confirmam a situação positiva que temos vindo a verificar em relação à qualidade da 

educação na Eslovénia. 

Destacamos apenas alguns que consideramos mais pertinentes, como por exemplo, a 

percentagem de crianças inscritas no ensino primário, (97%) que em 2006 estava já muito 

próxima de valores universais. 
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Verificamos, também, que a percentagem de jovens matriculados no ensino secundário é 

extremamente elevada (95%). 

Os dados da OCDE indicavam-nos que a percentagem de população com ensino terciário 

completo era ainda muito reduzida, comparativamente coma  média dos outros países, no 

entanto, os valores da UNESCO em relação ao número de jovens inscritos neste nível de 

ensino (83%) pode indicar um esforço no sentido de aumentar o número de pessoas com 

ensino terciário completo.  

De acordo com estes dados, a percentagem do PIB destinada à educação tem vindo a 

aumentar, visto que os dados da UNESCO referem que em 2005 5,8% do PIB eram 

destinados à educação, e de acordo com a OCDE, um ano depois passou para 6,2%. 

Quase metade do total de gastos públicos com a educação são destinados ao ensino 

secundário, o que representa um valor muito elevado, enquanto que os ensino primário e 

terciário têm cerca de 29% dos dinheiros públicos para a educação investidos. O ensino pré-

primário tem apenas 8%. 

Espera-se que, em média, a população fique pouco mais de 16 anos da sua vida na escola, mas 

a taxa de literacia da população é praticamente universal, de acordo com os dados da 

UNESCO. 

Vejamos, agora, a situação da Eslovénia, através dos dados que recolhemos do Eurostat. 
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Quadro 47. Indicadores gerais sobre a educação na Eslovénia - Eurostat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais uma vez, os dados do Eurostat, confirmam a avaliação positiva que temos vindo a 

verificar, em termos de estatísticas de educação da Eslovénia comparativamente com outros 

países. 

Praticamente todos os dados são positivos. Existe uma percentagem da população muito 

reduzida, com menos do que o ensino secundário de nível inferior, e que não frequente 

nenhuma actividade de educação ou formação. É uma percentagem significantemente baixa, 

quando comparada com a média dos países da UE (4,3% contra 15,2%). 

Indicadores Valores 
Ano a que se 

refere 
Media UE 27 

Percentagem da população com menos do que o 

ensino secundário de nível inferior e que não 

frequenta nenhuma actividade de educação ou 

formação 

4,3% 2007 15,2% 

Percentagem de alunos no ensino secundário de 

nível superior no ramo profissional 
72,5% 2006 57% 

Percentagem de crianças de 4 anos que estão em 

instituições educativas 
79,3% 2006 86,8% 

Percentagem da população com 18 anos na 

educação 
88,7% 2006 77,4% 

Média do número de anos esperados na 

educação  
17,9 anos 2006 17,2 

Percentagem da população total  adulta de 25-64 

anos que participa na educação e/ou formação 

nas 4 semanas anteriores ao questionário (2007) 

– Total 

14,8% 2007 9,5% 

Percentagem da população adulta de 25-64 anos 

que participa na educação e/ou formação nas 4 

semanas anteriores ao questionário (2007) – 

Homens 

13,5% 2007 8,6 

Percentagem da população adulta de 25-64 anos 

que participa na educação e/ou formação nas 4 

semanas anteriores ao questionário (2007) – 

Mulheres 

16,1% 2007 10,3 

Taxa de desemprego das pessoas com menos 25 

anos (2008) 
11,7% 2008 15,5 

Taxa de desemprego das pessoas de 25-74 anos 

(2008) 
3,7% 2008 5,9 

Percentagem da população de 25-64 anos que 

completou o ensino secundário nível superior 

(2008) 

81,8% 2007 70,8 

Percentagem da população adulta de 25-64 anos 

que concluiu o ensino superior (2006) 
21,4% 2006 22,9 

Percentagem da população em risco de pobreza 

depois de transferência social (2007) 
12% 2007 16 

Desigualdade na distribuição de rendimentos 3,3 2007 4,8 

Total dos gastos públicos com recursos humanos  5,83% 2005 5,04 
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A percentagem de alunos inscritos no ramo profissional no ensino secundário superior, é 

extremamente elevada, com mais 25% de alunos neste ramo, em relação à média da UE 

(72,5% da Eslovénia e 57% media da UE). 

Existem, também, 88% dos jovens com 18 anos a frequentar actividades de educação ou 

formação, enquanto que na UE a média é de 77,4%. 

Em relação a dados sobre a população adulta na educação ou formação, verificamos que 

14,8% dos adultos, em 2007, participavam em alguma actividade de educação e formação, 

enquanto que a média da UE era de 9,5%, sendo que existem uma participação mais elevada 

das mulheres, tal como verificámos nos outros países. 

11% das pessoas com menos de 25 anos estão desempregadas, enquanto que a média da UE 

rondava os 15,5% em 2008. 

Na Eslovénia, a percentagem da população adulta com ensino secundário de nível superior é 

bastante mais elevada à média da UE (81,8% contra 70,8%). 

Existem 12% da população em risco de pobreza, e uma melhor distribuição de rendimentos na 

Eslovénia comparativamente com os restantes países da UE. 

O total de gastos públicos com os Recursos Humanos é ligeiramente mais positivo que a 

média dos outros Estados-membros. 

Como dados menos positivos, temos apenas, a percentagem de crianças de 4 anos a frequentar 

instituições educativas que na Eslovénia é de cerca de 79,3% contra 86,8% da média da UE. 

Temos, também, a percentagem da população adulta de 25-64 anos que concluiu o ensino 

superior (2006) que é ligeiramente inferior à média dos países da UE. 

Portanto, de uma maneira geral, verificamos que as principais avaliações internacionais 

relativamente aos sistemas educativos do mundo e da Europa, dão uma nota muito positiva ao 

desempenho do sistema educativo da Eslovénia, um país pequeno, com pouco mais de 15 

anos de existência, mas que aparentemente, soube aproveitar muito bem todas as influências 

que ao longo da sua história, pareciam querer apagar a sua cultura e identidade. 

 

3. A estratégia de Aprendizagem ao Longo da Vida 

Depois de muitas pesquisas e tentativas, verificarmos que existem muito poucos documentos 

sobre a estratégia de ALV da Eslovénia em inglês. Nesse sentido optámos por seleccionar 

apenas o relatório de progresso sobre a implementação do programa “Educação e Formação 

2010” e, baseados neste conseguimos identificar e encontrar outro documento em inglês. 
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Quadro 48. Documentos políticos sobre a estratégia de ALV da Eslovénia identificados para 

análise.  

 

 

 

 

 

 

 

No total, ficamos com dois documentos sobre a estratégia de ALV, cujos resultados da análise 

de conteúdo, de seguida apresentamos.  

 

3.1. Os aspectos ideológicos e conceptuais 

Em relação aos aspectos ideológicos e conceptuais, mais uma vez referimos que o nosso 

principal objectivo é caracterizar os aspectos teleológicos que enquadram a política de ALV 

da Eslovénia, identificando os fundamentos/pressupostos que subjazem à definição da 

estratégia e compreendendo as necessidades a que se pretende dar resposta. 

Em termos de finalidades, a nossa análise permitiu-nos identificar um conjunto de ideais que 

giram em torno dos seguintes temas: 

• Ajustar a aprendizagem às necessidades do indivíduo; 

• Desenvolver uma atitude positiva em relação à aprendizagem; 

• Desenvolver competências-chave que permitam ao indivíduo ter uma vida com 

qualidade e ao mesmo tempo contribuir para o desenvolvimento da sociedade; 

• Aumentar a eficiência e criar mais e melhores oportunidades de aprendizagem para 

todos.  

A finalidade do desenvolvimento desta estratégia não é apenas seguir o desenvolvimento de 

uma sociedade pensante mas sim uma sociedade do conhecimento.  Com esta estratégia, os 

governantes eslovenos, querem que o princípio da ALV seja o princípio orientador de toda a 

educação e aprendizagem e também o fundamento do desenvolvimento social. 

“We are going to create conditions in Slovenia which will ensure opportunities for comprehensive 

development of abilities for everybody. This will contribute to the implementation of the four areas of 

Slovenia's strategic development objectives concerning social, economic and sustainable development 

and placement of Slovenia in the international environment” (Doc. 17). 

Nº. Documento Autor Data Fonte 

16 

National Report of Slovenia 

on the implementation of the 

Education and Training 2010 

Work Programme 

 

Ministry of Education and 

Sports – Republic of Slovenia 
2007 

Site da Comissão Europeia  

Bienal Joint reports on the 

implementation of the Education 

and training 2010 programe 

17 
Lifelong Learning Strategy 

in Slovenia 

Ministry of Education and 

Sports – Republic of Slovenia 
2007 

National Report of Slovenia on the 

implementation of the Education 

and Training 2010 Work 

Programme 
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Existem 10 pontos estratégicos nesta estratégia: uma regulação e interacção sistemática de 

toda a aprendizagem; uma rede de todas as oportunidades de aprender; aprender ao longo de 

toda a vida; diversidade; flexibilidade da implementação da aprendizagem; acessibilidade; 

aprender para ter uma carreira de sucesso; aprender como motor de desenvolvimento da 

comunidade; reconhecer todos os conhecimento adquiridos; oferta de informação e 

aconselhamento a todos os que querem aprender.  

Todas as iniciativas desta estratégia devem, de acordo com os textos analisados, favorecer a 

aquisição e o melhoramento de conhecimentos e competências por parte dos indivíduos ao 

longo de toda a sua vida, não apenas atingindo níveis de qualificação mais elevados. 

“A lifelong learning strategy has to develop initiatives for an individual to acquire and improve their 

knowledge and skills throughout their life, not only by achieving higher levels of education and 

qualifications, but also by extending the knowledge and skills at the achieved level of education with 

different contents” (Doc. 17). 

Uma das principais missões desta estratégia é garantir que todos tenham iguais condições e 

oportunidades de qualidade no acesso à aprendizagem, quer para as suas necessidades 

pessoais, quer para ter sucesso no emprego. Por outro lado pretende-se que cada um contribua 

para o desenvolvimento da sociedade através de uma cidadania activa, e nesse sentido todos 

devem ser iguais, independentemente da sua origem social. 

Portanto de uma maneira geral, as principais finalidades apontadas nos documentos vão no 

sentido de um aumento intensivo do investimento no conhecimento e na educação, por forma 

a promover a base para um futuro desenvolvimento económico e social do país e dos 

indivíduos, equilibrando a satisfação de necessidades do mercado de trabalho, promoção 

social, coesão social e cidadania activa. 

No que respeita aos pressupostos, os documentos analisados revelam que a estratégia assenta 

no facto do processo de aprender ao longo da vida estar dividido em períodos. Num primeiro 

período reporta-se aos primeiros anos de vida, e às idades das crianças e jovens e, num 

segundo período temos dos adultos e da educação superior. 

Mas de acordo com os documentos, para a Eslovénia é mais importante a coerência interna da 

estratégia de ALV, e por isso, valorizam-se mais os aspectos cognitivos, emocionais e sociais, 

que, na opinião dos autores dos documentos, estão menos presentes nos documentos da UE. 

“The proposed strategy divides the continuum of learning into the early life period (childhood and youth), 

the adult period and the period of higher education, at which early and adult periods interface and where 

initial and further learning are most interconnected. The internal cohesiveness of lifelong learning and the 

importance of cognitive, emotional and social aspects of learning for overall personal development and 
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intergenerational dialogue are stressed, which is less pronounced in European documents” (Doc. 16). 

Para que se atinja a desejada eficácia da estratégia de ALV, é preciso que em cada período de 

aprendizagem se atinjam as competências necessárias para que se consolide uma atitude 

positiva em relação ao aprender. 

Portanto, a estratégia fundamenta-se na crença de que as formas de aprendizagem não-formal 

contribuem para aumentar a participação da população na ALV e favorecem o acesso ao 

mercado de trabalho, ao mesmo tempo que promovem uma melhor inclusão social dos grupos 

mais desfavorecidos.  

É muito presente nos documentos analisados, que a Eslovénia goza de aspectos muito 

positivos em relação ao seu sistema de educação que, comparativamente com a UE, a 

colocam em desvantagem, nomeadamente, em termos de participação da população adulta nas 

educação e formação, e em termos de taxa de abandono da educação e formação. 

“The share of early school leavers in Slovenia is lower than in other EU Members States” (Doc. 16). 

“The share of adult participation in Slovenia is above the EU benchmark” (Doc. 16). 

O documento 17, que se relaciona mais directamente com a estratégia de ALV, reúne um 

maior número de pressupostos.  

Em primeiro lugar, está muito presente no documento que todas as orientações da UE 

relativamente à ALV, estão na base da definição desta estratégia, e que todos os objectivos 

definidos pelo programa Educação e Formação 2010 são tidos em consideração. 

“The objectives of the strategy are based on strategic objectives of the European Union in the field of 

education and training as defined in "Concrete future objectives of education systems” (Doc. 17). 

Outro dos fundamentos presentes é o facto da estratégia de ALV ajudar a promover e 

encorajar um quadro integrado de oferta, programas de aprendizagem e outras oportunidades 

para aprender. Que se seguem umas às outras durante a vida, daí a necessidade de todos os 

níveis terem de cooperar entre si. 

É, também, considerado fundamental que a estratégia de ALV forneça um ensino e 

aprendizagem diversificados e eficientes com métodos que tenham em conta as necessidades 

individuais  e as capacidades específicas de cada pessoa. 

Nesse sentido, a estratégia de ALV tem de concentrar os esforços para aumentar a procura de 

educação desenvolver uma oferta de qualidade e flexível de oportunidades e programas de 

aprendizagem contínua que possa ir de encontro a diferentes necessidades de aprendizagem. 

“It is important for a lifelong learning strategy to provide diverse and efficient learning and teaching 

methods, taking into account individual needs, requirements and specific abilities” (Doc. 17). 
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Neste contexto, o papel do Estado deve ser o de facilitar e não colocar mais obstáculos e 

deverá ser o estado a implementar incentivos e medidas para aumentar a participação de 

certos grupos. 

Deverá ser dada especial atenção ao desenvolvimento de competências chave. O aumento das 

exigências de recursos humanos cada vez mais especializados faz com que seja importante o 

reconhecimento de conhecimentos e competências adquiridos. 

“A lifelong learning strategy has to pay special attention to the development of key competences for 

learning, particularly in basic education” (Doc. 17). 

A maioria dos programas de ALV prestam atenção especial à ligação entre ligar a carreira e o 

trabalho profissional e, por isso, é importante que, quer os empregadores, quer empregados, 

dêem valor à necessidade de continuar a aprender e apoiem as pessoas que querem aprender, 

tal como os poderes públicos. 

“In accordance with Slovenia's development strategy, the person who takes over the responsibility to 

invest in their knowledge and development of their skills in accordance with their abilities, as well as the 

person who is weak in taking over the responsibility, or their abilities are weak, should be helped either 

by public resources or by employer's means or by investing from private sources (enterprises and 

individuals)” (Doc. 17). 

A forma de desenvolver indivíduos responsáveis, a cultura de organizações aprendentes e um 

desenvolvimento sistemático dos recursos humanos nas empresas é crucial. 

Os documentos dão grande ênfase à política educativa que é considerada como responsável 

pela implementação de um novo sistema de soluções e eliminação de deficiências em todos os 

níveis de educação e de formação. 

As experiências positivas de conhecimentos de qualidade nos primeiros anos de vida são 

fundamentais para o progresso no desenvolvimento vertical da educação. Aqui dá-se especial 

atenção à experiência emocional da aprendizagem que tem sérias repercussões no 

desenvolvimento do indivíduo como pessoa e como aprendente. 

Nesse sentido, considera-se fundamental que as comunidades se adaptem e se organizem para 

oferecer mais e melhores oportunidades de aprendizagem, por forma a que os indivíduos não 

se sentiam obrigados a abandoná-las. 

“Various and locally accessible learning opportunities help to ensure that people are not forced to leave 

their home environment in order to study or undergo training or improve the quality of their life by 

learning – although this has to be an option for them; the experience of such mobility itself is a learning 

experience” (Doc. 17). 
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Todas as pessoas devem poder exprimir-se em várias formas e em diversas posições que 

ocupam. As atitudes e abordagens devem ser as mais positivas possível por forma a anular a 

passividade. Estas regras aplicam-se a todos, mas é particularmente importante para crianças. 

Para consolidar uma cultura de ALV, é necessário, segundo estes documentos, que desde 

pequeno se preparem indivíduos activos, ansiosos por conhecer, curiosos, insatisfeitos em 

relação aos conhecimentos, etc.   

Visto que a educação, nos primeiros anos de vida é menos formalizada, e menos “presa” aos 

resultados, deve ser no pré-escolar que estas características devem começar a ser fomentadas. 

Para esta missão, pais e professores são considerados peças fundamentais. A escola é a força 

principal para criar atitudes de aprendizagem. 
“Positive experiences and quality knowledge acquired in learning in early periods of education are an 

important basis for successful progress along the educational vertical.  When learning is not based on that, 

the learner is likely to have bad experience in education and learning and it will be very difficult for 

him/her to develop proper habits and be motivated for further learning” (Doc. 17). 

“Those rules apply to everybody - children, youth and adults. It is particularly important for children as 

they are forming and strengthening their attitude to life and learning. The most favourable starting point 

for lifelong learning is: be active, anxious to learn, searching, researching, etc” (Doc. 17). 

Uma das questões que nos pareceu extremamente interessantes, é que, no documento 17, 

coloca-se a questão do que é que deve estar subordinado, a quê. A educação à aprendizagem 

ou a aprendizagem à educação?  Neste documento a opinião é que “aprender” é um termo 

mais vasto que “educar”, que é apenas uma das vias para aprender. 

“As for lifelong education learning principles and strategy, there is a question of what is subordinated to 

what, education to learning or learning to education. We are in favour of the opinion that learning is a 

wider term and education is just one of the possibilities for learning” (doc. 17). 

Portanto, na Eslovénia o desenvolvimento do conceito moderno de ALV está muito 

relacionado com o desenvolvimento do conceito de sociedade aprendente.  

Em termos de preocupações, os documentos analisados transmitem muito a ideia de que a 

ALV é um problema exclusivo da educação, e que outras áreas como a economia, não 

necessitam estar implicadas na sua definição e implementação. 

“The draft strategy was created within the framework of the Ministry of Education and Sport, so the main 

stress is on solutions and measures which are directly connected with the field of education and training. 

Other fields, e.g., the economy, are mainly responding to the proposal. It is still hard for the idea to be 

accepted that the question of lifelong learning is not a ‘problem’ only of education and training” (doc. 16). 

Nesse sentido sublinham-se algumas das deficiências do antigo sistema em relação ao novo 

sistema da ALV e sublinha-se o esforço da Eslovénia nas reformas em prol da ALV. Mas 

ressalva-se que os princípios fundamentais da ALV não estão a ser implementados na prática. 
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Existe também alguma preocupação relativamente à não participação das mulheres em 

algumas áreas disciplinares no Ensino Superior, como as ciências e as tecnologias (Doc. 16). 

Os documentos revelam também uma preocupação em relação a uma certa reprodução das 

desigualdades, visto que a população mais velha e a menos qualificada, são os que menos 

participam em actividades de ALV. 

“Despite the high participation rate, a significant problem remains with the low participation rates of the 

elderly and the less educated. Less favorable trends are also shown by data on adult participation in 

formal education, where the number is falling. Measures for solving these problems will have to be 

envisaged in the operational programs of the lifelong learning strategy” (Doc. 16). 

Em relação ao futuro, as preocupações vão mais no sentido de alguns desafios que se 

adivinham, nomeadamente, em relação ao desenvolvimento de novas formas de aprendizagem 

formal, mais flexíveis, acompanhadas por novos métodos que envolvam os parceiros sociais, 

que até agora, têm estado demasiado passivos, em relação ao seu papel na estratégia de ALV.  

Nesse sentido, é manifesta a preocupação com a preparação das pessoas com as competências 

necessárias, não só para um dialogo intergeracional, como também intercultural.  

“More attention will have to be given to the development of competences for intergenerational dialogue 

and to develop intergenerational pedagogies. The same applies to intercultural dialogue” (Doc. 16). 

O documento 18, vai um pouco mais além nas suas preocupações, colocando em risco a 

implementação da estratégia de ALV, caso a educação inicial não seja seguida de uma 

educação contínua sistemática. O sistema educativo da Eslovénia ainda não assegura esta 

posição em relação à educação de adultos. 

O esquema actual mostra a educação de adultos fora do resto do sistema mas este esquema 

tem de ser alterado colocando a educação de crianças e jovens ao lado da educação e 

formação de adultos.  

“The current schematics of the education system, showing adult education outside the main part of the 

system and only as an additional parallel arrow at the side, have to be replaced by a schematic which 

places education of children and youth as well as all adult education and learning, that is initial and 

continuing education, into the same system, under the same roof” (Doc. 17). 

O mesmo documento refere, ainda que hoje em dia existe um nível baixo de qualificações 

para o trabalho, que pode originar mais exclusão social. Nesse sentido, está-se a trabalhar para 

definir um mínimo de qualificações entre a população eslovena e, para isso, é importante que 

a aprendizagem esteja disponível no local de trabalho. 

Também a comunidade, além de ter um papel mais activo ao providenciar as infra-estruturas 

para se aceder à ALV, como oferecer apoios a mães e outras necessidades da comunidade 
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para que as pessoas possam usufruir das oportunidades de aprendizagem. É, também, preciso 

mobilizar os recursos regionais e locais, pois o sentimento de pertença das pessoas à 

comunidade é um estímulo para a aprendizagem. 

“The community has to provide the infrastructure required for the access to lifelong learning; it is, for 

instance, important to provide a day care service for mothers with pre-school children for the time of their 

education and training; it is important for those who live far from the place of education to have suitable 

transport as the vicinity is an important factor for the accessibility of education” (Doc. 17). 

É preciso trabalhar nos sistemas de reconhecimento e certificação de conhecimentos que 

actualmente estão incompletos e complicados e harmonizar os serviços de orientação e 

aconselhamento ao nível nacional e regional. 

O documento 17, chama, ainda a atenção que é errado pensar que está tudo bem na educação 

de adultos. Existem vários programas que não são abertos a pessoas com necessidades 

especiais. Muitas das vezes os programas de adultos são totalmente adaptados dos programas 

de crianças e jovens. 

“It is wrong for the organisers of education to think that everything is good for adult education. 

Programmes which do not take into account the characteristics, needs and abilities of adults may 

represent a serious obstacle for the inclusion and participation of adults in education” (Doc. 17). 

Em relação ao sistema de educação tradicional, são apontadas algumas deficiências que 

precisam de ser solucionadas. A maioria das ofertas de educação e do sistema escolar são 

demasiado lentas e as suas instituições não estão preparadas para responder às rápidas 

mudanças em termos de inovação e conhecimento. Se a educação for limitada à infância e 

juventude outras necessidades dos indivíduos e da sociedade podem não estar a ser satisfeitas. 

Finalmente, apontamos outra das preocupações presentes nos documentos, que é o facto de 

nem todos os grupos da sociedade estarem igualmente envolvidos no processo de ALV.  

De uma maneira geral, quer os aspectos relacionados com as finalidades, quer com os 

pressupostos e as preocupações, parece-nos que os documentos da Eslovénia parecem querer 

definir uma estratégia de ALV muito coerente e abrangente, que abarque não apenas todos os 

cidadãos, como também, que satisfaça as necessidades pessoais, sociais e económicas. 

Mas para reforçar esta hipótese interpretativa, considerámos que seria importante desenvolver 

uma análise lexical que nos permitisse perceber a quantidade de vezes que alguns vocábulos 

surgem nos textos dos documentos. 

Os termos que identificámos para esta operação, são aqueles que consideramos espelharem 

melhor o tipo aspectos ideológicos que estão presentes nos textos. Nesse sentido 

contabilizámos os termos: “economy”, “employability”, “personal development”, “social 
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development” e “citizenship”. 

A nossa análise permitiu-nos confirmar que, de facto, através do número de vezes que estes 

vocábulos surgem nos textos, não existe um predominância de termos associados às questões 

economicistas, e que presença dos termos  “social development” e “personal development” 

denotam que existe uma preocupação com o desenvolvimento de todos os cidadãos, em 

termos das suas próprias capacidades e em termos de participação na sociedade.  

Quadro 49. Síntese dos principais resultados da análise lexical quantitativa dos documentos da Eslovénia. 

Vocábulos Doc. 16 Doc. 17 TOTAL 

Economy 23 17 40 

Personal develoment 4 31 35 

Social development 26 49 75 

Citizenship 1 5 6 

Employability 7 3 10 

 

Embora o termo cidadania, não esteja muito referido nos textos, os termos “social 

development” e “personal development” são bastante frequentes. O termo “economy” 

também está bastante presente nos documentos, e o termo “employability”, pelo contrario, 

tem uma presença menos significativa. 

Portanto, até agora, a nossa análise permitiu-nos compreender que a Eslovénia tem uma 

preocupação em desenvolver uma estratégia bastante abrangente e que está de acordo com 

aquilo que conseguimos verificar da sua evolução histórica, ou seja, uma forte coesão entre 

todos os eslovenos no sentido de um crescimento de todos individualmente, por forma a 

contribuírem socialmente.  

Ainda dentro desta categoria, gostaríamos, também, de desenvolver uma análise lexical, para 

verificarmos o número de referências aos termos “education”, learning”, “training”, e 

“Lifelong learning”. 

A contabilização destes vocábulos permite-nos algumas inferências, ainda que limitadas, em 

relação a um debate temos vindo a explorar, que é o debate em torno da “linguagem da 

educação” e a “linguagem de aprendizagem”, que Biesta (2005) refere num dos seus textos. 

Na nossa análise não nos parece existir um favorecimento de uma “linguagem da 

aprendizagem”, no sentido em que, o vocábulo “education” está muito presente em todos os 

documento (frequência total 876 vezes). O termo “learning” está, também, quantitativamente 
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muito presente nos documentos (frequência total 795 vezes). “Lifelong learning”  não é assim 

tão referido (frequência total 284 vezes), e o termo “training” é o que é menos vezes referido 

nos textos (105 vezes, frequência total).  

 

3.2. Os objectivos operacionais e de aplicação concreta 

Em relação aos objectivos operacionais e de aplicação concreta, interessava-nos interpelar os 

documentos no sentido de identificar as orientações da Eslovénia para a implementação das 

estratégias de ALV e identificar, também, as características operacionais dos processos de 

educação e de formação apresentados. 

No que respeita aos objectivos e aspectos de concretização da política de ALV, os 

documentos são bastante ricos. 

Em termos de estratégia de ALV, os objectivos gerais são essencialmente estes: 

• Assegurar que todas as pessoas tenham acesso à educação e à aprendizagem em todos 

os períodos da vida, em todas as esferas e em todos os ambientes. Tem de ser dada 

atenção especial aos grupos mais desfavorecidos; 

• Aumentar a consciência de que aprender tem como consequência o aumento da auto-

confiança, desenvolvimento da criatividade; empreendorismo, e as competências, 

atitudes e conhecimentos necessárias para se ter uma melhor qualidade de vida; 

• Tornar todas as pessoas conscientes que elas têm direito a educação e à aprendizagem 

e também têm uma co-responsabilidade pelo seu processo de aprendizagem e 

educação; 

• Desenvolver uma atitude positiva em relação à aprendizagem e compreender o 

significado de aprender em toda a vida, esta atitude deve estar integrada em todos os 

níveis da educação e no currículos; 

• Aumentar os níveis de literacia dos habitantes; 

• Encorajar e facilitar a aprendizagem em todas as áreas da vida e em todas as 

actividades. Uma política abrangente deve permitir instrumentos apropriados ligando 

os interesses económico com os objectivos sociais e culturais; 

• Assegurar um equilíbrio entre investimento para aumentar o capital humano e investir 

na educação e aprendizagem tendo como objectivo o crescimento pessoal e a 

cidadania democrática; 

• Facilitar a implementação e uso do conhecimento, competências  atitudes e 
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aprendizagens como fonte fundamental e principal para o desenvolvimento das regiões 

e áreas locais  bem como as redes sociais nelas existentes; 

• Promover a ALV como valor humano fundamental em todas os recursos públicos e 

publicidades; 

• Promover o desenvolvimento de uma sociedade de aprendizagem e uma sociedade 

baseada no conhecimento bem como uma sociedade do pensamento; 

• Encorajar a mobilidade na educação e no emprego. 

O excerto seguinte, é bastante ilustrador, do tipo de medidas que a estratégia de ALV pretende 

implementar: 

“The Strategy proposes the following measures: improving the quality of education and training by 

modernizing programs, curricula and catalogues of knowledge from the point of view of the elements of 

lifelong learning, with the development of educational and teaching strategies and with quality training of 

professional staff; developing various forms, methods and pathways of learning and suitable systems for 

recognizing obtained knowledge; improving access to education and learning; creating a suitable 

normative environment; strengthening research and development and the non-governmental sector as a 

partner of the state; creating suitable infrastructure, obtaining financial resources and preparing 

operational programs for realizing measures and promotion of the strategy” (Doc. 16). 

Em termos de objectivos a concretizar no sistema formal de ensino as propostas vão nos 

seguintes sentidos: 

• Desenvolver conhecimentos, competências e motivação sólidas, ideias fundamentais, 

sistema de categorias, interpretação de padrões, qualificações fundamentais e 

competências; 

• Desenvolver uma atmosfera de classe e de escola consolidada e positiva e uma cultura 

de aprendizagem. 

• Encorajar a cooperação, o trabalho em equipa e aprender pelos problemas e pensar em 

grupo; 

• Encorajar a heterogeneidade da aprendizagem e nas carreiras escolares; 

• Desenvolver capacidades de aprendizagem independente; 

• Guiar os aprendentes para que sejam capazes de reconhecer e descobrir as suas 

vantagens e fraquezas; 

• Aumentar a aceitação de experiências e actividades fora da escola; 

• Aumentar a importância da aprendizagem na escola e fora dela para as necessidades 
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individuais; 

• Encorajar a criatividade e a inovação e o pensamento; 

• Chegar ao ponto em que a aprendizagem não tem tanto a ver com a aquisição de 

saberes disciplinares, mas sim, mais a ver com a resolução de problemas ou 

interdisciplinaridade; 

• Redireccionar a escola para a deixar de ser uma instituição isolada e abri-la ao 

ambiente que a rodeia  com abordagens que atraiam todos; 

• Atrair os professores em favor da implementação da ALV na escola; 

• Promover a individualização e diferenciação bem como produção de métodos de 

aprendizagem activa que têm um papel fundamental nas pessoas com necessidades 

especiais; 

• Ser capaz de escolher de acordo com os interesses próprios e as oportunidades. 

Esta variedade de objectivos associados à estratégia de ALV, assenta em objectivos 

específicos que se baseiam na construção de um quadro de regulação que abarque a educação 

de adultos e as outras fases de educação ao longo da vida. 

“The lifelong learning strategy requires thorough consideration and supplementation of the current 

regulatory framework of education. The strategy and the concept will be implemented by development 

and systematic regulation of adult education in accordance with the lifelong learning concept and 

appropriate reforms of pre-school education and initial education. The areas of adult education that 

require a regulatory framework are as follows: management, legislation, financing, definition of public 

network of organisations and programmes (public services), infrastructure. The fundamental premises for 

the system reform are complementarily, equality and equivalence of all three segments – pre-school, 

initial and continuing education” (doc. 17). 

Como referimos anteriormente, na Eslovénia, a maior parte dos esforços de implementação da 

estratégia de ALV centram-se na área da educação e formação de adultos.  

Os objectivos nestes documentos são apresentados segundo áreas prioritárias: educação e 

formação geral de adultos; aumento de nível de participação dos adultos; educação e 

formação para o mercado de trabalho. 

Para cada uma destas áreas existe um conjunto de acções e medidas específicas definidas. 

Portanto, de uma maneira geral, esta nossa análise de carácter qualitativo, permitiu-nos 

identificar um conjunto de objectivos operacionais que nos parecem ser bastante abrangente 

em termos de implementação de uma estratégia que, quer ao nível formal, quer ao nível não-

formal e informal, abraça objectivos não apenas relacionados com a empregabilidade, mas 
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também com capacidades de desenvolvimento pessoal e social. No entanto, pareceu-nos que 

as acções de implementação da estratégia valorizam mais os ambientes formais de 

aprendizagem, e a maior parte das medidas visam este tipo de aprendizagem mais tradicional. 

No entanto, a maioria dos documentos de enquadramento legal referidos nos documentos, e 

que definem os principais objectivos de implementação da estratégia de ALV dizem respeito à 

educação de adultos.  

Nesta categoria de análise, levantamos algumas questões interpretativas, que julgamos 

poderem vir a ser apoiadas com a análise das seguintes categorias, portanto, não nos pareceu 

relevante desenvolver uma análise lexical, visto que existe uma enorme variedade de acções 

propostas nos documentos. 

Apenas gostaríamos de realçar, que nos parece que um tipo de acções e áreas prioritárias que 

encontrámos nos documentos dos outros países, não está tão presente, nos documentos da 

Eslovénia.  

 

3.3. As modalidades educacionais e níveis de educação  

Passamos agora à análise dos dados relativos às modalidades educacionais e níveis de 

educação presentes nos documentos da Eslovénia. 

Esta categoria, enquadra-se na categoria anterior, relativa aos aspectos operacionais das 

políticas de ALV. Como temos vindo a referir, estes documentos espelham uma ideia de ALV 

muito abrangente relativamente ao tipo de finalidades que pretendem atingir, embora 

acentuem grande parte das suas acções na Educação de Adultos. 

Neste contexto, considerámos pertinente verificar que tipos de contextos e que formas de 

aprendizagem são mais referidas nos documentos, por forma a verificar se, de facto, a 

educação de adultos, é a mais valorizada, ou se existem outros contextos de aprendizagem, 

igualmente importantes. Portanto, interessou-nos interrogar os documentos, sobre os modos 

de educar e de aprender, e como e que estes são implicados na estratégia de ALV.  

Antes de mais, voltamos a referir, que tal como referido anteriormente, não nos parece que 

nos documentos da Eslovénia exista um favorecimento de uma “linguagem da aprendizagem”, 

em relação à “linguagem da educação”. Amos os tipos de linguagem parecem estar presentes 

e, ao contrário de algumas das conclusões que obtivemos em relação a outros países, não nos 

parece que exista um favorecimento de aprendizagens para o mercado de trabalho, mas sim, 

para todas as áreas de actividade humana, sejam individuais, sociais ou económicas.  

The proposed strategy, on the basis of the Lisbon Strategy in the field of education and training and 13 



 407 

specific objectives of the work program, specifies 14 aims in more detail, which can be combined into the 

following groups: adjusting learning to the needs of the individual; developing a positive attitude to 

learning; developing key competences for a quality life for the individual and the functioning of society; 

increasing effectiveness and creating equal opportunities (doc. 16). 

Como existe um equilíbrio em relação a este aspecto da linguagem, julgámos interessante 

desenvolver uma análise quantitativa de alguns vocábulos, para conseguirmos perceber quais 

os modos de educar e aprender mais referidos, bem como os contextos em que ocorrem e que 

são mais considerados. 

Os resultados desta análise estão sintetizados no quadro que se segue. 

 

Quadro 50. Análise de Conteúdo Lexical: Frequências e Presenças modalidades educativas e níveis de 

educação – Eslovénia. 

 Modalidades educativas e níveis de educação 

Vocábulos mais frequentes Vocational education and training – Frequência absoluta: 89 

Adult education: Frequência absoluta: 157 

Higher education: Frequência absoluta: 49 

Secondary education: Frequência absoluta: 46 

Vocábulos menos frequentes Pre-primary/ Preschool: Frequência absoluta: 10 

Aformal learning: Frequência absoluta: 18 

Incidental learning: Frequência absoluta: 12 

 

Este quadro reúne, apenas, alguns resultados sintetizados, existindo um número bastante 

maior de designações a modalidades e níveis de educação.  

Começando pela análise dos resultados ao nível das designações por nível de escolaridade, 

também na Eslovénia, encontramos o ensino superior e o ensino secundário, mais vezes 

referidos nos textos. O ensino primário surge, também, um número de vezes significativo 

(frequência total: 30), mas tal como nos outros países, o ensino pré-escolar é o menos referido 

nos textos. 

No entanto, nos documentos da Eslovénia, parece estar muito presente a ideia de que as 

competências para a ALV se adquirem ao longo das várias etapas da vida, e em todos os 

níveis de escolaridade. 

“Individual periods are analysed and key tasks and aims of learning in each of them are stated. It is 

important that the competences are assimilated in each period that are most important from the point of 

view of the continuity of lifelong learning, in order for a positive attitude to learning to be developed and 

for learning to be effective” (Doc. 16). 
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Mesmo ao nível do ensino superior, que é um dos vocábulos mais presentes nos textos, em 

termos de níveis de escolaridade, está bastante presente a ideia de que é preciso flexibilizar 

mais a educação superior, por forma a que incorpore outras modalidades de aprendizagem, 

que não apenas as adquiridas por via formal. 

“More flexible implementation of studying does not refer only to studying to reach a certain level (degree) 

but also to studying different contents outside the narrow and formal study program, modules, special 

courses at home and abroad, etc., which may be important either for the employability or for other 

reasons, such as extending general knowledge, preparation for further study, participation in local 

community programs, etc” (Doc. 17). 

Em temos de designações ao nível da formalidade, destacamos dois vocábulos, que nunca 

tínhamos encontrado em nenhum dos outros documentos analisados, e que são os termos: 

“Aformal learning” e “incidental learning”. 

A sua presença, em termos quantitativos, embora não seja tão expressiva como outros 

vocábulos, reflecte o esforço da Eslovénia em implementar uma estratégia de ALV que seja o 

mais abrangente possível, ao nível das formas de aprender. 

De acordo com os documentos, a definição destes vocábulos é a seguinte: 

“Incidental or informal and aformal learning have the lowest level of purposefulness and formality of 

implementation. These two terms are used to describe activities which take place in a completely non-

formalised (without a form, aformal) way and also without an objective (non-purposeful, informal). This 

means that its purpose is not to acquire a confirmation of any kind. 

According to its fundamental characteristics, aformal learning is similar to informal learning as it does not 

take place in a formal way, however, they differ as aformal learning is, at least partially, purposeful. The 

time of conscious intention on the part of either the source of learning (information) or the learner (the 

recipient of information) is not harmonised, so it is not simultaneous; therefore they are harmonised only 

by coincidence or informally, either by more or less structured initiative or, it is better to say, opportunity 

or possibility to learn from the outside without a clear intention on the part of the subject to learn, or by 

taking an external opportunity to learn in order to meet a previous intention or interest (learning project) 

which is activated by this” (Doc. 17). 

Destas definições entendemos que na estratégia da Eslovénia existe, de facto, uma concepção 

de ALV, muito abrangente, não penas ao nível das finalidades e dos objectivos que se 

propõem alcançar, como também, ao nível de como e onde se aprende. E, ao contrário dos 

outros países até agora analisados, parece-nos, de facto, que a Eslovénia tem uma forte 

preocupação em implementar uma estratégia que favoreça todas as modalidades de 

aprendizagem.  

Continuando a nossa análise e, seguindo a afirmação anterior, verificamos que em termos de 

nível de formalidade o número de referências a “formal education” (frequência total: 31) não 
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é superior às referências a “non-formal learning” (frequência total: 43) e “informal learning” 

(frequência total: 30). 

Portanto, ao nível da formalidade, as designações presentes nos documentos não nos parecem 

reflectir uma divisão acentuada, como temos vindo a encontrar, entre a educação formal e “a 

outra educação”.   

Para além da vontade política em definir uma ALV onde todos aprendam em todos os níveis e 

espaços da vida, são designados espaços de aprendizagem menos concretos ao nível da 

formalidade. Portanto, não nos parece existir um carácter muito utilitário da educação e da 

aprendizagem, daí que não seja difícil encontrar referências a fenómenos de educação 

informal, incidental e “aformal”.  

No entanto, ao nível profissionalizante, encontramos várias referências ao ensino profissional 

(frequência total: 89), também, à educação de adultos (frequência total: 157). Uma das 

explicações possíveis para esta evidência é a que é referida num dos relatórios dos projectos 

parcelares do projecto LLL2010 - “Towards a Lifelong Learning Society in Europe: The 

Contribution of the Education System”: 

“In the process of development and implementation of the Lifelong Learning policy, the country has 

experienced frequent reforms of the education system. All of them are very much connected with the 

reform policy and campaign that was launched some ten years ago (1996) – the year of lifelong learning. 

The process of putting in a place a coherent lifelong learning strategy has encompassed all sectors of 

formal, non-formal and informal education. Now the partial strategies need to be linked to the common 

lifelong learning strategy. That presumes the involvement of all stakeholders being involved in the 

educational process and social partners” (2007, p. 17). 

Ou seja, embora a Eslovénia esteja, de facto, empenhada em implementar uma estratégia 

abrangente e coerente, na verdade, as opções políticas estão ainda muito “agarradas” aos 

ideais da década de 90, quando a ALV dava a sua grande entrada na arena política europeia, 

ainda muito próxima de uma concepção de educação de adultos.  

Do ponto de vista operacional, verificamos que ainda se concretizam muito acções em prol da 

educação formal, e da educação de adultos mas, está muito presente a vontade política de 

construir um ambiente de ALV que sensibilize e motive as pessoas para a aprendizagem, 

salientando a utilidade da ALV para benefícios individuais, sociais e económicas. 
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3.4. Os Actores, Individuais e Colectivos, Implicados na Aprendizagem ao 

Longo da Vida 

No que respeita aos actores, também os documentos da Eslovénia denotam uma 

intencionalidade de implicar a maior diversidade de actores possível.  

De uma maneira geral, existem mais referências a actores “que aprendem” e a actores 

colectivos envolvidos no processo de aprendizagem, sendo que os profissionais que orientam 

as aprendizagens têm uma presença muito reduzida nos documentos.  

Dado que existe uma variedade de actores, considerámos que seria pertinente interpelar os 

documentos para caracterizar com mais detalhe estes actores e verificar em que medida nos 

suscitam mais interpretações. 

Nesse sentido, desenvolvemos uma análise de conteúdo temática baseada em três categorias 

de actores: “actores que aprendem”, “actores que orientam os processos de aprendizagem” e 

“actores colectivos e contextos associados aos processos de educação e de formação”.  

Tal como referimos anteriormente, os sujeitos que aprendem e os actores colectivos e 

contextos associados à educação e à formação, são os mais referidos nos textos. O que vai de 

encontro à ideia que temos vindo a desenvolver nas outras categorias de que, nos documentos 

analisados, existe um esforço e uma intencionalidade política de envolver todos no processo 

de ALV, como processo de desenvolvimento humano global. 

“In a wider sense, "lifelong learning" is a generic term which denotes the whole process of human 

learning cultivation. It covers all forms of developing human skills and opinions on lifelong learning, it 

may appear in institutionalized circumstances or as a natural component of life” (Doc. 17). 

De seguida apresentamos um quadro síntese dos resultados encontrados por categoria 

temática. 

 

 

 

 

 



 411 

Quadro 51. Síntese dos resultados da análise lexical quantitativa dos actores individuais e colectivos, 

implicados na Aprendizagem ao Longo da Vida – Eslovénia. 

 

Em relação aos sujeitos que “aprendem”, os resultados da nossa análise quantitativa, 

permitiram-nos desagregá-los em “designação genérica de sujeitos que aprendem” e 

“designação específica de sujeitos de aprendizagem”. O primeiro grupo que diz respeito à 

forma como se designam todas as pessoas que são potenciais aprendentes, é, nitidamente, 

bastante mais significativo que o segundo que diz respeito ao termos que designam aqueles 

que já estão envolvidos em algum processo de aprendizagem concreto. Contabilizámos 478 

designações genéricas de “sujeitos que aprendem”, e 98 designações específicas. Sendo que o 

documento 17 é o que é mais rico nestes dois tipos de designações, apresentando um maior 

número e uma maior variedade. 

Começando por tecer algumas considerações em relação ao primeiro grupo, também nos 

documentos da Eslovénia, tal como nos documentos dos países até agora analisados, a 

predominância vai para o vocábulo “adults”, que denota que, em termos etários, é o grupo 

mais referido nos documentos analisados. Seguem-se as designações que se referem aos 

jovens e, com um número de referências idênticas, surgem, depois, os “older people” e 

“children”. Em termos de designações mais frequentes, temos, também os desempregados, 

como uma forte presença nos documentos. Todos estes vocábulos, estão igualmente presentes 

em todos os documentos.  

 Designação genérica de 
sujeitos  

Designação específica de 
sujeitos de educação/ 
aprendizagem 

Designação específica de 
profissionais de 
educação/formação 

Designação de actores 
colectivos/contextos de 
educação/formação 

Frequência 
Absoluta 
Total 478 98 79 504 

 
Vocábulos 
mais 
frequentes 

“adults” 

Freq. absoluta: 112 

“young people /youth” 

Freq. absoluta: 45 

 “unemployed” 

Freq. absoluta: 32 

“Olderpeople/elderly” 

Freq. absoluta: 30 

“Children” 

Freq. absoluta: 31 

 “Students” 

Freq. absoluta: 47 

“Pupils” 

Freq. absoluta: 17 

 

“Teachers” 

Frequência absoluta: 44 

 

«Schools/ Educational 
institutions» 

Freq. absoluta: 134 

“Univesity(ies)” 

Freq. absoluta: 61 

“European Union” 

Freq. absoluta: 48 

 

 
Vocábulos 
menos 
frequentes 

“Disadvantaged 
groups/people” 

Freq. absoluta: 12 

“Disabled People” 

Freq. absoluta: 2 

“Workers” 

Freq. absoluta: 6 

“Apprentices” 

Freq. absoluta: 1 

“learners” 

Freq. absoluta: 9 

“trainees” 

Freq. absoluta: 1 

“Educators” 

Frequência absoluta: 1 

“Counsellors” 

Frequência absoluta: 6 

“Tutors” 

Frequência absoluta: 1 

“Social partners” 

Freq. Absoluta: 11 

“Trade unions” 

Feq. Absoluta: 4 

“Civil society” 

Feq. Absoluta: 2 
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Em termos de vocábulos mais frequentes, concluímos, então, que a Eslovénia, de facto, tem 

uma estratégia de ALV que favorece as idades adultas e jovens, mas que demonstra um certo 

esforço em relação às idades mais jovens e às idades mais velhas. No entanto, ainda está 

sobrevalorizada a educação e formação orientada par fins de empregabilidade, embora não 

com tanto destaque como nos países anteriormente analisados. Esta situação, também se deve 

à tradição da Eslovénia em relação à educação de adultos, explicação apontada pelo relatório 

de um dos projectos parcelares do projecto LLL2010 - “Towards a Lifelong Learning Society 

in Europe: The Contribution of the Education System”: 

“Specific measures have been taken addressed at improving the participation in lifelong learning for 

mature workers who need to upgrade their competencies to remain in the workforce or senior citizens 

preparing for retirement. Slovenia also has a long tradition of adult education and learning which includes 

older people out of the labour market as well (University for the Third Age). Seniors are attending 

educational programs with the aim to acquire knowledge – the main reasons being: personal growth and 

desire for more and diversified knowledge as employment is no longer a decisive factor in this group.” 

(2007, p. 21). 

Os desempregados são um público alvo muito forte, pois existem várias iniciativas levadas a 

cabo para assegurar que este grupo tenha as competências necessárias para poder entrar no 

mercado de trabalho, e que estão consagradas na maior parte dos documentos políticos que 

regulam a ALV e a educação de adultos na Eslovénia. 

A pouca incidência de designações a grupos mais desfavorecidos, ou com necessidades físicas 

especiais e, até, os trabalhadores, denota também que a Eslovénia está de facto, tem estado 

mais empenhada em cumprir objectivos imediatos e mais produtivos, do que em construir 

uma sociedade para todos, embora, como temos vindo a referir, parece ter a vontade política 

de o fazer. 

Portanto, concluímos que o critério da faixa etária é o que está mais presente em termos de 

designações genéricas ao sujeito que aprende, sendo as designações de carácter social são 

menos significativas, embora exista uma variedade de referências, ainda que em número 

reduzido a homens, mulheres, minorias étnicas, minorias linguísticas, etc. 

Em relação às designações específicas dos sujeitos de educação e aprendizagem, estão mais 

presentes os termos relacionados com a educação formal, o que denota um forte envolvimento 

com os processos de educação formal. Pelo contrario, outros termos, como “learners”, 

“apprentices” ou “trainees”, denotam que a Eslovénia tem ainda de alargar a sua concepção de 

pessoa que aprende ao longo da vida, desvinculando-a dos laços de formalização da educação 

tradicional. 



 413 

De uma maneira geral, podemos afirmar que o sujeito implicado nos processos de educação e 

formação dos documentos políticos da Eslovénia, é um sujeito em idade activa, que 

desenvolve o seu processo de aprendizagem através das instituições tradicionais de educação 

e formação. 

Os profissionais de educação e de aprendizagem, tal como nos outros documentos até agora 

analisados, não são o grupo mais significativo, em termos de presença nos documentos. Nos 

documentos que analisámos este grupo assume as designações de: “teachers”, “lecturers”, 

“professors”, “tutors”, “counsellours”, “mentors”, “professional staff”, etc. Mais uma vez, são 

os professores, os mais referidos, não existindo grande presença de referências a 

“counsellors”, a “tutors”, ou a “trainees”. Portanto, não nos parece estar muito presente uma 

reconfiguração deste grupo profissional, como encontrámos noutros documentos. No entanto, 

embora quantitativamente, os professores estejam sobrevalorizados, existe já presente, em 

alguns documentos, a vontade política de investir na formação deste grupo de profissionais, 

ao mesmo tempo que se reconhece que existem novos papéis que lhes são atribuídos. 

“Teachers are becoming guides, mentors and providers and this results in the increased significance of 

counseling. Their role – which is of key importance – is to help and support participants who, to the 

highest possible extent, take care of their own learning” (Doc. 17). 

Neste sentido, mais uma vez salientamos a ideia de que existe uma vontade política da 

Eslovénia em desenvolver uma concepção de ALV mais holística e mais abrangente, centrada 

no desenvolvimento da pessoa e da sociedade, mas que ainda está muito enraizada nas 

tradições escolares, e nos papeis tradicionalmente desempenados pelos sujeitos envolvidos 

nos processos de educação e aprendizagem.  

Passamos, de seguida, para a categoria dos actores colectivos implicados nos processos de 

educação e de formação. Esta é, também, uma das categorias mais presentes nos documentos, 

existindo uma enorme variedade de actores colectivos referidos. Em relação a esta categoria, 

verificamos que os grupos mais referidos e mais presentes nos três documentos são as 

instituições formais de educação (escolas e universidades) e a União Europeia. As escolas e as 

universidades, têm uma forte presença, no sentido em que temos vindo a referir, que é o facto 

da Eslovénia parece carecer ainda de um forte trabalho de envolvimento de outros actores no 

processo de educação e formação, que não os da escolaridade tradicional.  

De facto, em termos quantitativos não nos parece que exista uma forte envolvência de actores 

fora do círculo de educação formal, no processo de ALV. O que também evidencia, uma falta 

de sensibilização junto destes actores, para a sua importância na participação deste processo.  
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Nos textos da Eslovénia, não nos pareceu estar presente a necessidade de desenvolver uma 

sociedade em funcionamento em rede, baseada numa responsabilização partilhada, com a 

promoção de parcerias, de forma a assegurar uma concretização da estratégia de ALV 

transversal, onde todos possam desempenhar os seus deveres, e usufruir dos seus direitos. 

No entanto, não podemos afirmar que a apologia a este funcionamento em rede seja 

inexistente, porque da referência a actores colectivos tão diversificados, depreendemos que 

esta concepção pode estar implicitamente presente. No entanto, os discursos apostam mais no 

melhoramento de algumas áreas, do que na responsabilidade e artilha de todos nessa melhoria. 

Mas, de facto, não existe uma parte significativa destinada à clarificação e distribuição de 

responsabilidades entre os implicados.  

No entanto, existe um forte compromisso com os objectivos definidos pela UE para a 

educação e formação, como ilustra o trecho seguinte: 

“The proposed strategy, on the basis of the Lisbon Strategy in the field of education and training and 13 

specific objectives of the work program, specifies 14 aims in more detail, which can be combined into the 

following groups: adjusting learning to the needs of the individual; developing a positive attitude to 

learning; developing key competences for a quality life for the individual and the functioning of society; 

increasing effectiveness and creating equal opportunities” (Doc. 16). 

As nossa inferências permitem-nos afirmar que nos parece que a estratégia de ALV da 

Eslovénia está ainda numa fase preparatória, visto que o trabalho ainda está muito centrado 

nos sistema de educação tradicional que existiam há pouco mais de uma década. As 

referências existentes, remetem-nos para um certo vazio em relação ao papel dos actores 

colectivos referidos, não existindo uma clarificação das suas tarefas e das suas 

responsabilidades, como já referimos. 

Contrapondo a isto, existe ainda uma certa sobrevalorização dos contextos de educação 

formal, como as escolas e universidades, que ainda têm um papel central nas políticas de 

educação e formação. Esta presença significativa de contextos de educação formal, não tão 

forte como nos países até agora analisados, vai de encontro à leitura dos dados que 

desenvolvemos nas restantes categorias, onde são sempre mais referidas as designações que se 

relacionam com os processos tradicionais de educação e formação.  
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Notas conclusivas 

A Eslovénia desde as suas origens demonstrou ser um país de homens de grande resistência que, apesar de serem 

subjugados a violências e abusos, sempre alimentaram a esperança de independência e a crença na sua identidade, 

num país que nunca existiu, se não desde há 15 anos para cá.  

Em relação ao panorama educativo, a Eslovénia não deixa de ser um caso paradigmático, pois pouco mais de 15 

anos de existência, ainda a braços com dificuldades de transição de um Estado socialista para uma democracia, 

voltada para os mercados internacionais, as infra-estruturas educativas têm sido amplamente reformadas, no 

sentido de uma modernização e aproximação dos Estados-membros da UE. 

Como resultado, o sistema educativo da Eslovénia aproxima-se mais dos países ocidentais, do que dos países do 

bloco do leste europeu, em particular, aqueles que faziam parte da antiga Jugoslávia. 

Embora logo depois da sua independência, a Eslovénia tenha sofrido com as enormes vagas de imigração dos 

países dos Balcãs que eram alvo de intervenções bélicas, a Eslovénia continuou a trabalhar no sentido de 

construir uma democracia estável, baseada no livre mercado, onde as pessoas eram o seu principal recurso. É 

notório que a Eslovénia deposita grandes valores na educação dos seus cidadãos e para isso tem vindo a trabalhar 

no sentido de oferecer mais e melhores ofertas educativas a todos os níveis.  

No que respeita aos indicadores internacionais que analisámos, a Eslovénia tem uma avaliação muito positiva, 

onde se destacam os níveis de literacia da população e as taxas de conclusão do ensino secundário de nível 

superior. No programa PISA, a Eslovénia está também acima da média dos restantes países, em termos de 

competências para a leitura, a matemática e as ciências.  

Em relação à estratégia de ALV, a Eslovénia parece-nos ser um país muito equilibrado em termos de conotações 

atribuídas à ALV, pois através da análise dos documentos é evidente que são tão importantes a finalidades 

económicas, quanto as finalidades de desenvolvimento pessoal e coesão social. Existem varias evidências de que 

a visão de ALV que a Eslovénia demonstra nos documentos é bastante abrangente, não apenas ao nível do 

“lifelong” como também do “lifewide”.  
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CAPÍTULO 12. 

PORTUGAL: A ÊNFASE NAS QUALIFICAÇÕES E NA EMPREGABILIDADE 

 

Notas introdutórias 

Iniciamos, agora, o capítulo que se refere a Portugal. Tentamos aprofundar os mesmos temas que temos vindo a 

desenvolver para os restantes países, por forma a que possamos estabelecer algumas comparações no capítulo a 

seguir. 

 

1. Caracterização geral do contexto nacional  

Começamos este capítulo com uma caracterização mais geral de Portugal, a partir da sua 

evolução histórica para, depois, passar para a análise dos principais aspectos que caracterizam 

a economia, sociedade e política do nosso país. 

 

1.1. Breve incursão histórica e enquadramento social, político, económico e 

cultural 

A Península Ibérica é uma zona geográfica do continente europeu, onde se encontram 

distintas regiões como a Andaluzia, Castela, Galiza, e a Lusitânia, que hoje é a nação 

independente de Portugal.  

            Figura 10. Mapa de Portugal  

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fonte: worldatlas.com 

 

A sua história é marcada por importantes períodos, como os Descobrimentos que trouxeram 

grandes progressos e inovações ao resto do mundo, tendo mesmo atingido o estatuto de um 
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dos maiores impérios da história mundial. No entanto, as disputas pelo domínio de terras eram 

constantes entre a coroa, a nobreza e o clero e quando Portugal viveu períodos de 

prosperidade nunca se aplicou os recursos nas estruturas que poderiam proporcionar o 

desenvolvimento sólido do país.  

No século XX, Portugal viveu 48 anos sob um regime ditatorial e no último quartel deste 

século sob a égide de uma revolução pacífica é instaurada a democracia.  

De 1977 a 1980, vários governos socialistas moderados tentaram, sem sucesso, estabilizar a 

vida política e económica do país, o que se concretizou, apenas, com a entrada de Portugal na 

Comunidade Económica Europeia em 1986.  

Hoje em dia, o português é a quinta língua mais falada no mundo, sendo que 8 nações têm a 

língua oficial portuguesa. Com base na partilha de uma mesma língua e das afinidades, 

Portugal e as antigas colónias formaram a CPLP – Comunidade dos Países de Língua 

Portuguesa – que entre outras coisas, tem como finalidade estabelecer laços linguísticos e 

culturais entre os países de expressão portuguesa.  

Em 1999, Portugal atinge os critérios de convergência para a adesão à moeda única e, no 

mesmo ano, Portugal perde o último território que ainda tinha sob controle no continente 

asiático, Macau, para a China.  

Portugal é um país do continente europeu, situado a Península Ibérica onde divide as suas 

fronteiras com Espanha (1215Km) e com o Oceano Atlântico e o Mar Mediterrânico (837Km). 

O país ocupa cerca de 92.100 Km2, sendo que 88.500Km2 são o continente, e o restante são 

as regiões autónomas da Madeira e dos Açores. 

De acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística, a população residente em 

Portugal no ano de 2007 era de 10.617.575, o que dá o valor de quase 115 habitantes por Km2. 
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Quadro 52. Dados demográficos de Portugal. 

Dados Valores Ano a que se 
refere 

Fonte 

População  10.617.575 2007 INE 

Densidade populacional 114,9 2006 Eurostat 

Taxa de crescimento anual da população  0,17% 2007 INE 

Percentagem população rural 42,4% 2007 INE 

Percentagem população urbana 57,6% 2007 INE 

Idade média da população masculina 37,3 anos 2007 INE 

Idade média da população feminina 41,6 anos 2007 INE 

Taxa de natalidade 9,7‰ 2007 INE 

Taxa de mortalidade 9,8‰ 2007 INE 

Taxa de fertilidade 1,33 2007 INE 

Esperança média de vida masculina ao nascer 81,6 anos 2006 ONU 

Esperança média de vida feminina ao nascer 77,2 anos 2006 ONU 

 

Tal como nos restantes países europeus, Portugal também vive uma situação de abrandamento 

do crescimento populacional, ao mesmo tempo que se tem vindo a manter a tendência de 

envelhecimento demográfico, devido ao declínio da fecundidade e ao aumento da longevidade. 

De acordo com os Indicadores Sociais de 2007, publicados pelo INE, as projecções de 

evolução da população Portuguesa, caso se mantenham estas tendências, indicam que 

Portugal perderá cerca de 12% da sua população até 2050.  

Outra das tendências demográficas verificadas é a diminuição do número de casamentos e o 

aumento do número de divórcios, a mesmo tempo que diminuiu o número de nados vivos e 

aumentou o número de óbitos (Estatísticas demográficas do INES, 2007). Cada mulher 

portuguesa, em 2007, teve em média 1,33 filhos, e a idade média  das mulheres ao nascimento 

do primeiro filho também tem vindo a aumentar. 

Portugal é o segundo país da UE onde existe uma grande parte da população a viver nas zonas 

rurais (em primeiro lugar temos a Eslovénia). 

A grande maioria da população portuguesa é católica, sendo que também existem minorias 

protestantes, muçulmanas e judias presentes um pouco por todo o país.  
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Neste sentido, a sociedade portuguesa é relativamente homogénea em termos religiosos e 

linguísticos. As línguas oficiais são o português, e o mirandês que é falado, por uma minoria 

de pessoas em zonas do norte.  

De acordo com os dados do INE de 2007, cerca de 332,137 imigrantes estão legalizados em 

Portugal. Portugal, ao longo da sua história, teve períodos de grandes vagas de emigração, em 

especial para o Brasil e para a França, mas com a independência das colónias, houve uma 

enorme onda de imigração para o país. A partir da década de 90, muitos foram os imigrantes 

vindos de países do leste que procuravam melhores condições de vida e de trabalho em 

Portugal.  

Em termos políticos, Portugal é caracterizado por um sistema republicano semi-

presidencialista, onde coexistem quatro órgãos de soberania: o Presidente da República, o 

Governo, a Assembleia da República e os Tribunais. 

De acordo com informações recolhidas do site oficial do governo português, os órgão de 

governação do país estão organizados da seguinte maneira: 

O Presidente da República é o chefe de Estado, eleito por sufrágio universal, e tem as funções 

de fiscalização da actividade do governo, tendo poderes para nomear e demitir o governo e o 

Primeiro-Ministro. Pode, também, dissolver a Assembleia da República e de promulgar ou 

vetar as leis e decretos-lei aprovados pela Assembleia. 

A Assembleia da República conta com 230 deputados, eleitos em 22 círculos plurinominais 

em listas dos partidos. Os 22 círculos correspondem aos 18 distritos do continente, mais dois 

círculos das regiões autónomas e dois círculos dos portugueses emigrados na e fora da Europa. 

A Assembleia é o maior órgão legislador, onde são discutidos e aprovados os projectos-lei do 

governo. 

O Governo tem como principal membro o primeiro-ministro, que é o vencedor dos votos 

eleitorais e que escolhe os ministros do seu gabinete e, com estes, os secretários de Estado. O 

governo e os seus ministros tem as competências de legislação quer autónoma (pela 

aprovação das leis em Conselho de Ministros), que através da aprovação dos projectos-lei 

pela Assembleia da República.  

Finalmente, a competência de administração da Justiça cabe aos tribunais, que estão 

organizados em: Tribunal Constitucional; Supremo Tribunal de Justiça e tribunais judiciais de 

primeira e de segunda instância; Supremo Tribunal Administrativo e tribunais centrais 

administrativos; e, finalmente, o Tribunal de Contas.  
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Desde a Revolução de 1974 que o panorama político português tem vindo a ser dominado por 

dois partidos: o Partido Socialista e o Partido Social Democrata. No cenário político 

português existem ainda outros partidos importantes como o CDS/PP – o partido do Centro 

Democrático Social/ Partido Popular; o Partido Comunista , que ainda mantém a sua 

influência no movimento sindical, embora tendo vindo a decrescer; o Bloco de Esquerda, que 

nos últimos anos se tem vindo a assumir como uma força política de esquerda com grande 

impacto nos centros urbanos; e, ainda o Partido dos “verdes”, o Partido Popular Monárquico, 

o Movimento o Partido da Terra, entre outros que têm vindo a surgir nos últimos actos 

eleitorais. 

Com a entrada de Portugal na CEE em 1986 , o país tem vindo a seguir um conjunto de 

medidas políticas económicas muito próximas das orientações da União Europeia. 

Quadro 53. Dados económicos de Portugal. 

Dados Valores Ano a que se 
refere Fonte 

PIB per capita (euros) 75,3 2008 Eurostat 

Taxa de crescimento económico -0,0% 2008 Eurostat 

Percentagem do PIB na Ajuda Externa Sem dados 

Taxa de emprego 
67,8 

(65,4 média da UE27) 
2007 Eurostat 

Taxa de desemprego 
7,7 

(7,0 média da UE27) 
2008 Eurostat 

Taxa de inflação 
2,5 

(3,7 média da UE27) 
2007 Eurostat 

Índice de Desenvolvimento Humano 
0,897 

(29º Lugar na lista de 
países ...) 

2005 Relatório de Desenvolvimento 
Humano 2007/2008 

Equilíbrio da balança pública de pagamentos 
2,6 

(-0,9 média da UE27) 
2007 Eurostat 

Dívida pública 
63,6 

(58,7 média da UE27) 
2007 Eurostat 

Taxa de esforço de impostos na força de trabalho 
32,6 

(40,5 média da UE27) 
2007 Eurostat 

Gastos com Recursos Humanos 
5,40 

(5,04 média da UE27) 
2005 Eurostat 

Desigualdade na distribuição de rendimentos 
6,5 

(4,8 média da UE27) 
2007 Eurostat 

Agregados domésticos com acesso à Internet 32% 2005 INE 
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Portugal, em termos económicos, está ainda muito a baixo dos padrões de riqueza de outros 

países membros da UE, como comprovam os indicadores do quadro acima. 

A economia Portuguesa, teve o seu principal ponto de viragem com a entrada na UE, em 1986. 

Durante a década de 90, as principais orientações económicas iam no sentido de Portugal 

atingir os critérios de convergência necessários para aderir à meda única da UE, o euro, 

expressos no Tratado de Maastricht. Portugal cumpriu, com sucesso, todos os critérios de 

convergência, que incluíam a redução da inflação, do défice orçamental, o controle da dívida 

pública e a estabilidade na taxa de câmbio (Lopes, 1996).  

A fragilidade que caracteriza a economia portuguesa, comparativamente com outros países da 

UE, limitam as capacidades de Portugal competir e inovar nos mercados internacionais, 

devido, em grande medida à fraca qualidade do seu tecido empresarial e às baixas 

qualificações dos recursos humanos. Estas características foram, acima de tudo, consolidadas 

durante o Estado Novo tal como refere Lopes (1996). 

“O Estado Novo atribuía à iniciativa privada o papel fundamental da actividade económica, mas não 

acreditava muito na economia de mercado. O intervencionismo estatal, que caracterizou toda a sua 

política económica, continuava a ser muito apertado durante a década de 60” (Lopes, 1996, p. 267). 

Como vimos no ponto anterior, o atraso industrial de Portugal até à primeira metade do século 

XX, fez com que as atenções se centrassem no mercado interno e o esforço de modernização 

que se fez sentir no período pós II Guerra Mundial, não foi suficiente para colmatar os atrasos. 

Para Reis (2005): 

“Ao longo das décadas mais recentes, Portugal, enquanto economia, registou muitas mudanças e 

originalidades assinaláveis. Por exemplo: passou, subitamente, a assentar a sua integração europeia numa 

integração ibérica de proximidade; tornou-se num investidor líquido no estrangeiro; o investimento 

directo estrangeiro no país, que nunca foi elevado, deixou de ser significativo; as suas exportações 

industriais já não se baseiam especialmente no têxtil e vestuário; passou a atrair um número elevado de 

imigrantes; utiliza fortemente poupança externa para as novas estratégias de consumo das famílias; as 

relações financeiras tornaram-se centrais no seu envolvimento externo. Dir-se-ia que tudo isto (mesmo o 

imprevisto) é natural numa fase de globalização da economia e de uma grande centralidade do Mercado” 

Reis, 2005, p. 6). 

Aparentemente, o esforço de Portugal para a modernização, competitividade e inovação está 

muito associado a estratégias de empresas transnacionais, e apresenta uma certa 

vulnerabilidade, no sentido em que não é um esforço de origem endógena.  

O baixo nível de qualificações da mão-de-obra portuguesa e a fragilidade das infra-estruturas 

tecnológicas, não estimulam o investimento internacional, agora voltado para as democracias 
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recentemente criadas, nos países do leste, onde a mão-de-obra é altamente qualificada e a 

menor custo. 

José Reis vai ainda mais longe, ao apontar que as principais fragilidades da economia 

Portuguesa residem na falta de coordenação entre Estado, mercado e comunidades:  

“O mercado, o Estado e as hierarquias empresariais não têm a mesma robustez e capacidade de auto-

sustentação – a mesma força e a mesma autonomia – que encontramos nos sistemas de governação 

predominantes na Europa. Pelo contrário, dependem mais fortemente uns dos outros e registam, cada um, 

debilidades assinaláveis”. 

(…) “A comunidade, por seu lado, sendo também fraca quando se trata de se exprimir autonomamente, é 

forte em situações defensivas, isto é, quando se apresenta como factor de compensação das debilidades de 

outros mecanismos de coordenação da vida colectiva ou quando se trata de desenvolver iniciativas 

intersticiais, associadas à vida local, à iniciativa de pequena dimensão, às relações salariais ou até a 

formas de inovação social” (2005, p. 8). 

Segundo os dados do INE de 2007, na estrutura empresarial, a área dos serviços é 

predominante, sendo que em 2006, 79,1% das empresas concentrava-se neste sector. 

A economia portuguesa, é uma economia aberta, sendo que a maior parte das trocas com o 

exterior são feitas com parceiros da UE, sendo o principal parceiro a Espanha. 

Embora em 2007, o PIB tenha vindo a registar movimentos de aumento (devido ao 

contributos da indústria e da construção), a crise económica mundial, tem vindo a desacelerar 

o consumo privado e o investimento, o que teve sérias repercussões no PIB, levando o Banco 

de Portugal a confirmar um período de recessão económica, ou seja, dois trimestres 

consecutivos de queda do PIB. O valor do PIB português, está entre os valores mais baixos do 

grupo de países membros da UE. 

No que respeita ao emprego e desemprego, Portugal em 2007 registou um aumento da taxa de 

actividade (dados do INE), devido, principalmente, ao aumento da participação feminina no 

mercado de trabalho e, possivelmente, ao aumento da idade de entrada na reforma. 

Paralelamente, houve, também, um aumento do desemprego, mais concentrado na população 

feminina que em 2007 rondava os 8% (dados do INE). 

De acordo com o Eurostat, Portugal tem uma das taxas de desemprego mais elevadas, ao lado 

da Grécia, sendo ultrapassados apenas pela Espanha, Hungria, França e Eslováquia.  

Portugal registou em 2007, uma taxa de inflação de 2,7% - a terceira mais baixa da Zona do 

Euro, acima apenas de Holanda (1,6%) e Finlândia (1,9%). 
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No entanto, o peso dos impostos sobre o trabalho, em Portugal, é mais leve que na média dos 

restantes países da UE e os gastos com Recursos Humanos superiores à média. 

Portugal, tem ainda uma situação desfavorável no que respeita à desigualdade na distribuição 

de rendimentos, que o coloca no grupo de países com maiores desigualdades.  

Em jeito de conclusão da contextualização económica de Portugal, voltamos a realçar que a 

economia portuguesa tem-se vindo a diversificar e a intensificar na área dos serviços, desde a 

adesão de Portugal à UE, em 1986. Nas últimas duas décadas, os sucessivos governos têm 

vindo a orientar as suas políticas económicas para atingir os critérios de convergência do euro, 

através da privatização de muitas indústrias e empresas do Estado, e têm vindo a liberalizar 

várias áreas do sector económico, como as telecomunicações.  

Estas medidas levaram a um crescimento económico muito elevado nas décadas de 90, 

quando comparado com outros países da UE, mas a partir do ano de 2001, o crescimento 

económico tem vindo a abrandar.  

Os têxteis, a confecção de roupa e calçado, as madeiras, a cortiça, as peças de automóveis, as 

porcelanas e as cerâmicas, o mobiliário e o turismo, são as principais indústrias que 

caracterizam o mercado português.  

No entanto, a mão-de-obra portuguesa pouco qualificada, tem vindo a originar a deslocação 

de indústrias e empresas para o leste europeu e para o continente asiático. 

Os governos têm vindo a conseguir  controlar o défice público a baixo dos 3%, como ditam os 

critérios de convergência de Maastricht, mas este desafio pode estar em risco com a actual 

taxa de crescimento da economia portuguesa.  

 

2. . O panorama educativo de Portugal 

Tal como fizemos nos capítulos anteriores, iremos começar a descrever o panorama educativo 

português. 

 

2.1. Visão histórica da consolidação dos sistemas educativos 

A literatura sobre a história da educação e do ensino em Portugal, é bastante extensa. Para não 

nos estendermos, visto que não temos mais acesso a fontes bibliográficas sobre Portugal, do 

que para os outros países, optámos por estruturar, sinteticamente, a história da educação em 

Portugal, a partir de três momentos. Num primeiro momento iremos abordar a génese da 
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educação escolar do período da Idade Média à civilização das Luzes; num segundo momento, 

iremos tratar dos séculos XVIII e XIX, quando se deu a consolidação do sistema estatal de 

ensino em Portugal; e, finalmente, o período dos sistema educativo dos finais do século XIX 

aos nossos dias.  

No que respeita ao primeiro período, quando D. Afonso Henriques definiu as fronteiras da 

nação portuguesa, já se praticava alguma actividade de instrução. A Igreja era a principal 

instituição que praticava e desenvolvia a instrução em Portugal e os seus objectivos eram 

claramente associados à divulgação da palavra da Igreja Católica, que através dos seus 

mestres eclesiásticos, garantia a transmissão de conhecimentos sobre as Sagradas Escrituras 

(Rómulo de Carvalho, 2001). 

Portanto, para cumprir estes objectivos era necessário garantir que a escrita e a leitura fossem 

desenvolvidas, o que obrigou à criação de “escolas” onde se pratica-se a instrução destas 

actividades.  

Desde o advento do cristianismo, durante a ocupação romana, até à invasão dos outros povos, 

na Península Ibérica, os homens da Igreja continuaram a organizar-se, através da criação de 

ordens monásticas que tinham fins pedagógicos, que foram, ao longo dos séculos criando 

mosteiros e seminários, que eram as únicas instituições que ministravam ensino em Portugal, 

e na Península Ibérica. 

Embora nos séculos VII e VIII existisse, já, em Portugal um certo entusiasmo pela aquisição 

de conhecimentos, de acordo com Rómulo de Carvalho, já nesta altura o nosso país era dotado 

de um certo atraso, ao nível do ensino, quando comparado com os outros países da Europa 

(Rómulo de Carvalho. 2001).  

Mas foi com D. Dinis que se deu o primeiro grande impulso para o desenvolvimento de um 

sistema de instrução em Portugal, com a fundação  da primeira universidade Portuguesa e os 

primeiros indícios de desejo de criar um Estudo Geral em Lisboa. 

“Universidade (Universitas) e Estudo Geral (Studium Generale) não eram sinónimos, embora com o 

tempo viessem muitas vezes a confundir-se. O Estudo Geral era a própria escola, o edifício onde se 

encontravam os professores para leccionarem e os alunos para receberem o ensino, e era também a 

instituição em si mesma, organizada para receber os estudantes que quisessem seguir os estudos, assim 

como o conjunto dos cursos. A universidade era uma Corporação, uma assembleia, uma congregação de 

mestres e alunos, com personalidade jurídica (Rómulo de Carvalho, 2001, p. 55). 

No entanto, embora este tenha sido um grande passo para o desenvolvimento de um sistema 

de educação em Portugal, a criação de um Estudo Geral não fora criado para substituir as 

escolas existentes, cujos professores era membros da classe eclesiástica. O objectivo da 
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criação de um Estudo Geral e de Universidades era evitar que os estudantes interessados na 

aquisição de um nível de cultura e instrução mais elevado, não tivessem de ir ao estrangeiro 

adquiri-la. Prevalecia, no entanto, o objectivo de criar homens religiosos e exaltar a religião 

cristã. A esta filosofia de ensino foi dado o nome de “Escolástica”, uma filosofia de carácter 

teológico cuja principal função era fundamentar os dogmas da fé cristã. 

Com D. Dinis assistimos, também, à passagem do Estudo Geral de Lisboa para Coimbra, o 

que na opinião de muitos autores significa que a antiga Universidade de Coimbra, teve origem 

em Lisboa. Nos reinados seguintes a D. Dinis, esta instituição foi sendo transferida entre 

Lisboa e Coimbra. Fora do Estudo Geral, a instrução continuava através das instituições 

religiosas.  

Com D. Pedro, voltamos a marcar um novo período importante na história do ensino em 

Portugal, visto que este rei tinha o desejo, e solicitou-o ao Papa, o órgão máximo da 

actividade de instrução, que lhe desse autorização para a construção de cerca de dez colégios 

universitários. 

Com o Infante D. Henrique, assistiu-se ao desejo de que o Estudo Geral se ocupasse de várias 

disciplinas,  que poderia denotar que o Infante estaria já a pensar na expansão além-mares. 

Com o fim da Idade Média, surge uma nova fase da história europeia, caracterizada por uma 

necessidade não apenas de salvação da alma, como acontecia na Idade Média, mas de o 

renascimento de um novo homem, baseado nas culturas clássicas da Antiguidade, que volta a 

sentir prazer em gozar a vida, a beleza e a inteligência. É o período do Renascimento, que 

despertou o gosto pelas culturas escritas e filosóficas da antiguidade grega e latina. Em 

Portugal, reinantes como D. João I, cujos filhos tinham já uma visão onde se reconheciam os 

desejos da cultura renascentista. 

Com D. Manuel, deu-se, o ensino em Portugal passou a interessar-se mais pela educação da 

classe nobre, proporcionando a ida de estudantes para o estrangeiro em busca de novos 

conhecimentos. 

Por esta altura, a invenção da imprensa faz com que os textos manuscritos circulem e se 

multipliquem mais facilmente, obriga a que a igreja tome uma atitude de policiamento e 

controle, obrigando a que se volte a escrever em latim, e não nas línguas populares. 

Rapidamente surgem as gramáticas de latim. 

Portugal mantinha-se, nesta altura, um país cuja posição geográfica não facilitava a 

mobilidade entre estudantes das universidades estrangeiras, e mantinha-se um país 

“acomodado à soberania espiritual da Igreja “ (Rómulo de Carvalho, 2001, p. 163). 
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Com D. João III, vem a separação entre o ensino de base preparatório e o ensino superior que, 

até então, não existia no Estudo Geral. Esta era uma das consequências da influência do 

Renascimento, que mais tarde ainda levou, não apenas às separação do ensino em dois níveis, 

mas também em duas escolas diferentes. 

“Neste contexto, o ensino processava-se em instituições de dois níveis: os Colégios, onde se leccionavam 

as disciplinas de base, e as Universidades para as disciplinas maiores” (Carvalho, 2001, p. 212).  

Também no reinado de D. João II, foi criado o Colégio das Artes, que na opinião de Rómulo 

de Carvalho é, indiscutivelmente um acontecimento importante na história do ensino em 

Portugal. 

Nos séculos XV e XVI a prosperidade económica, com a expansão do império português, fez 

emergir uma classe burguesa que tinha desejos de aceder a uma cultura de nível mais elevado, 

mas que não fosse por intermédio do latim. Neste contexto nasce a primeira gramática da 

língua portuguesa. A este acontecimento seguiram-se outros, como a pressão para que a 

escola das primeiras letras não estivesse confinada a instituições eclesiásticas. 

Com a introdução das ideias de Lutero na Europa, a Igreja católica é obrigada a um controle e 

censura mais apertados. Neste contexto nasce, em Portugal, a Companhia de Jesus, que 

funcionava como um exército espiritual apoiado pelas escolas dos jesuítas, que inauguraram 

assim, o ensino público em Portugal, criando vários colégios por Portugal. O ensino dos 

Jesuítas continuou a vigorar no século XVII. 

Entramos, agora no segundo período da história do ensino em Portugal, do século XVIII ao 

século XIX, marcado, sobretudo, pelas chamadas “reformas pombalinas”.  

Escolhido por D. José, Sebastião José de Carvalho e Melo, recebeu o titulo de Conde de 

Oeiras e, mais tarde, de Marquês de Pombal. Foi através dele que se desenvolveram alterações 

profundas no sistema de educação. Depois de ter expulsado os jesuítas e confiscado as suas 

escolas, ele lançou as fundações para o desenvolvimento da instrução pública, fundando a 

escola comercial e vários estabelecimentos de ensino.  

Desenvolveu, também, uma série de transformações no ensino superior, desenvolvendo dois 

departamentos distintos (matemática e filosofia), aumentando o número de professores, e 

introduzindo novos métodos de instrução que valorizavam mais a observação e a experiência. 

Marquês de Pombal construiu, também, laboratórios científicos, um museu de história natural, 

um jardim botânico e um observatório (Azevedo, 1990).  
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“A reforma Pombalina da Universidade é uma obra de grande merecimento na sua estruturação, e os 

estatutos que a definem colocam-nos numa posição digna na Europa do tempo” (Rómulo de Carvalho, 

2001, p. 465). 

Mas as reformas pombalinas, não tiveram a extensão desejada. Pombal tinha edificado um 

sistema de ensino elitista e autoritário, onde apenas podiam aceder alguns e, logo após o seu 

desaparecimento da vida pública, surgem novas propostas de reforma do ensino, que criaram 

importantes instituições em Portugal como a Academia de Ciências e a Casa Pia de Lisboa. 

Também a classe de professores surgiu com as reformas pombalinas, que criam o conjunto de 

condições necessárias para a consolidação de um verdadeiro corpo de profissionais do ensino 

(Nóvoa, 1991). 

Portanto, autores como Fernandes (1998) referem mesmo que: 

“O sistema escolar português constituiu-se entre nós no quadro do pombalismo. As sucessivas iniciativas 

que lhe estão na origem escalonam-se entre 1759 e 1772-73” (1998, p. 25).  

O Marquês de Pombal, tentava, desta forma implementar o mercantilismo como pensamento 

orientados das políticas económicas de Portugal, cabendo ao Estado o papel de consolidação 

da economia. Nesse sentido, na área da educação, as reformas iam no sentido de implementar 

um mercado educacional e, ao mesmo tempo, formar os quadros para gerir este projecto 

político-económico. 

Estas medidas obrigavam a uma estatização da educação, afastando a igreja do papel de 

assegurar a unidade doutrinal no ensino.  

Com a expulsão das tropas napoleónicas de Portugal, o país ficou num Estado débil, que foi 

agravado pela figa da família real para o Brasil. Por esta altura, as taxas de analfabetismo da 

população eram elevadíssimas, devido às constantes reformas educativas que tinha construído 

um sistema elitista, onde só alguns podiam aceder.  

No meio da luta entre liberais e monárquicos conservadores, surge uma proposta de reforma 

do ensino de Mouzinho de Albuquerque, um liberal, que propunha a abolição das autonomias 

das instituições de ensino superior, como a Universidade, para o controle do Estado. A 

proposta de Mouzinho propunha o estabelecimento de uma instrução pública em quatro 

categorias: escolas primárias, escolas secundárias, liceus e academias.  

Com o reinado de D. Miguel, o clima na educação era de grande irregularidade, que ao nível 

das escolas, quer ao nível das universidades e, na opinião de Rómulo de Carvalho (2001), 

foram todas estas convulsões sociais e políticas que marcaram esta época, que fizeram com 

que Portugal não conseguisse recuperar o atraso cultural que vivíamos em relação à Europa. 
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Com a subida de D. Maria II ao trono, Passos Manuel é a grande figura no ensino português 

que tomou uma série de providência para estimular o desenvolvimento do ensino em Portugal. 

Um dos principais aspectos negativos desta reforma é o facto de ter concentrado no Estado 

toda a organização das escolas.  No entanto, teve como contributos positivos a introdução da 

educação física nos programas escolares, e a criação de escolas para meninas em todas as 

capitais de distrito. Mas o grande impacto desta reforma foi ao nível do ensino secundário, 

que precedeu à criação dos liceus em Portugal. 

Ainda no período de conflitos políticos em Portugal, entre liberais e conservadores, no 

período da chamada Regeneração, Fontes Pereira de Melo, teve o mérito de introduzir no 

ensino a legislação sobre Escolas Técnicas, onde estavam incluídas as escolas industriais, 

comerciais e agrícolas (Rómulo de Carvalho, 2001).  

Em meados do século XIX, Portugal estava no grupo de países europeus caracterizados por 

serem rurais e maioritariamente católicos ou ortodoxos, que apresentavam elevadas taxas de 

analfabetismo. Ao contrario de outros países deste grupo que iniciavam os seus esforços de 

combate à analfabetização, Portugal pouco ou nada fez, aumentando o fosso que os distinguia 

dos outros países que tinham características semelhantes, como Itália, Espanha ou Grécia 

(Teodoro e Aníbal, 2007). Este atraso português para Teodoro e Aníbal é paradoxal, no 

sentido em que Portugal tinha algumas características inovadoras, como ter sido o primeiro 

país católico onde o Estado assumiu o controlo do sistema de ensino; Portugal foi, ainda o 

quarto país do mundo a implementar a escolaridade obrigatória, em 1835 e retomado em 1844.  

A partir de 1870, os assuntos relacionados com o sistema de instrução, deixam de estar sob a 

alçada do Ministério do reino e passam para o recém-criado Ministério da Instrução Pública. 

Data desta década, a publicação da Cartilha Maternal de João de Deus, uma nova cartilha de 

instrução que teve muito sucesso junto dos professores do ensino primário. 

Outro acontecimento marcante desta época foi o início da publicação do Anuário Estatístico 

do Reino de Portugal. Segundo esses dados, embora todas as perturbações na vida política, os 

número de escolas e a sua frequência tinham vindo a aumentar, embora a um ritmo lento. 

A título de exemplo, na obra de Rómulo de Carvalho (2001) estão descritos os valores 

relativos aos analfabetos em Portugal no ano de 1878, que indicavam que o número de 

pessoas que não sabiam ler nem escrever em Portugal correspondiam a 82, 4% da população . 

Durante a década de 1880, a principal atenção vai para o ensino profissional, onde são criadas 

as Escolas Industriais e, onde também é impulsionado o desenvolvimento das Escolas 

Agrícolas e das Escolas Comerciais.  
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Na década seguinte surgem novas alterações, nomeadamente nos ensinos primário e 

secundário.  

Embora no último quartel do século XIX, Costa Cabral tenha definido legalmente a 

instituição da escolaridade obrigatória, na verdade, de uma maneira geral persistia o 

desinteresse pela implementação de uma escola para todos.  

“De facto, e ao que tudo indica, tratava-se de um país no qual, e até meados do século XX, uma parte 

substancial do seu poço se encontra sufocada pela subsistência, pelo que ninguém terá levado muito a 

sério estas leis, a começar por aqueles que a implementam e têm obrigação de as fazer cumprir” 

(Candeias, 2001, p. 49).  

Para Teodoro e Aníbal (2007) a “expansão da escolarização de massas em Portugal pode ser 

considerada como um processo típico de construção retórica da educação” (2007, p. 15). Para 

ilustrar esta tendência os autores referem que os dados disponíveis sobre a educação 

portuguesa dos últimos 50 anos, revelam que a construção da modernidade em Portugal foi 

baseada na subalternização da educação, independentemente da precocidade do discurso 

político.  

Segundo Nóvoa, o período que vai desde as reformas pombalinas e a implantação da 

República, é um período de extrema importância para a consolidação do sistema de ensino 

português.  

“Quer se analise a evolução da rede escolar e do número de professores ou a criação e o desenvolvimento 

do ensino normal, quer se estude o processo de feminização do professorado primário ou a evolução da 

edição de livros escolares e pedagógicos, todas as conclusões sublinham o período decisivo que se vive na 

viragem do século” (Nóvoa, 1991, p. 79). 

Com a implantação da República, damos início ao terceiro período da História da educação 

em Portugal. 

Com a Implantação da República em 1910, a necessidade de reformar a mentalidade 

portuguesa, apoia-se em grande medida no sistema de instrução. A maior parte das medidas 

da I República, centrou-se ma resolução de problemas já tradicionais da educação em 

Portugal, como o analfabetismo, o insuficiente número de escolas primárias, a falta de 

preparação pedagógica e científica dos professores, e a má situação económica do país.  

“Um dos principais vectores da propaganda republicana em que cristalizam as esperanças de 

ressurgimento nacional aliadas a este movimento foi a sua acção em prol da educação do povo” (Proença, 

1998, p. 51). 

Através da criação de centros republicanos, tentava-se promover a instrução do povo, para 

conseguir fomentar a consciência cívica e a sua elevação moral e espiritual. Nesse sentido, o 
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ensino primário não era suficiente, era preciso chegar às populações mais adultas, que assim 

desenvolviam o “Movimento da Escola Nova”. No entanto, as dificuldades socioeconómicas 

do país e a falta de recursos materiais e humanos dificultou o desenvolvimento das ideias 

republicanas para a educação. 

É inegável que a influência dos republicanos no pensamento educativo português foi 

extremamente importante, no sentido em que introduziram uma nova forma de pensar sobre o 

cidadão e a sua formação para o futuro.  

Em 1926, o golpe militar que pôs termo à I República, satisfez uma população cansada das 

consecutivas crises na vida política. 

Com a ascensão de Salazar ao poder, vieram as imposições nas escolas das regras e dos ideais 

que a sua doutrina social defendia. Em relação ao analfabetismo, as ideias mudaram, pois aos 

governantes, pouco interessava extingui-lo. Seguiram-se uma serie de medidas que pouco 

ajudaram ao desenvolvimento da educação em Portugal, como a redução do ensino primário 

obrigatório, a proibição da co-educação, e a redução dos privilégios dos professores (Rómulo 

de Carvalho, 2001). 

Durante o governo de Salazar foram alguns os ministros que assumiram a pasta da educação e 

que foram introduzindo medidas em conformidade com os ideais conservadores do Estado 

Novo. 

O último ministro do Estado Novo a ocupar a pasta a Educação foi Veiga Simão que propôs 

em 1971, dois projectos de reforma do ensino em Portugal. A lei que aprovou as bases a que 

deveria obedecer a reforma do ensino foi publicada em 1973, e apresentou algumas inovações 

que foram importantes. Entre várias medidas aprovadas, Rómulo de Carvalho (2001)  destaca 

a institucionalização do ensino pré-escolar, a extensão da escolaridade obrigatória de 6 para 8 

anos, a polivalência e extensão do ensino secundário, a expansão e diversificação do ensino 

superior, a criação de níveis de ensino pós-graduados, o novo enquadramento para a formação 

profissional e a consagração de um princípio de democratização do ensino. 

“Recapitulando toda a obra que Veiga Simão realizou como ministro da Educação, é dever colocá-lo a par 

das figuras de maior préstimo que tiveram nas mãos os destinos daquele departamento do Estado, ao 

longo de toda a nossa História” (Rómulo de Carvalho, 2001, p. 812). 

Portanto, embora os países industrializados tenham manifestado a partir da década de 60 uma  

tendência para as grandes reformas estruturais no sistema de ensino, estas tendências não 

foram acompanhadas por Portugal, que só a partir de 1973, com a reforma de Veiga Simão, é 

que começou a esboçar uma vontade de alterar por completo a estrutura da educação. 
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No entanto, mesmo esta reforma, ficou condicionada e respondeu de forma insuficiente às 

carências que a sociedade e, em particular, o sistema de ensino português manifestavam. 

“(...) esta reforma surge à partida condicionada, quer pelas contradições políticas e económicas que 

bloqueavam a sociedade portuguesa, quer pelas dificuldades inerentes à crise que se começou a viver na 

Europa e aos encargos das guerras em que Portugal estava envolvido” (Cunha, 1983, p. 2). 

De acordo com Cunha (1983) só a partir da revolução de Abril de 1974, é que foi possível 

criar as condições para implementar reformas inovadoras no sistema de ensino português, 

embora ainda limitadas pelas difíceis condições socioeconómicas da altura, e pela rápida 

massificação do ensino, em particular no ensino secundário.  

E embora limitada e condicionada, a Reforma de Veiga Simão, teve como principal objectivo 

arrancar Portugal do estado de subdesenvolvimento em que se encontrava. 

Antes de prosseguirmos, para as reformas educativas que ocorreram depois da revolução de 

1974, vamos ver como se foram articulando as relações de Portugal com as agencias 

transnacionais, nomeadamente as suas influências na educação. 

Em relação à influência das organizações internacionais, na política educativa nacional, 

Teodoro (2003) refere que Portugal, sempre assumiu um papel de semi-periferia no contexto 

europeu, no período que vai do pós guerra à adesão à CEE. Isto quer dizer que Portugal 

mantinha uma dupla relação com as organizações internacionais que por um lado, permitiam a 

legitimação das opções e medidas de política nacional e, por outro, as orientações dessas 

mesmas organizações impunham-se como um mandato para essas políticas.   

Para exemplificar esta dupla relação, Teodoro (2003) refere a ambiguidade da posição 

Portuguesa aquando da adesão ao Plano Marshall de recuperação da Europa depois da II 

Guerra Mundial. O governo de Salazar, embora tenha manifestado desde cedo o seu apoio às 

propostas de Marshall para a recuperação da Europa, numa primeira fase recusa o apoio 

financeiro que este programa propunha. 

A recusa de Salazar baseava-se na manutenção das relações económicas com as colónias, e a 

não alinhagem numa política de mercado mais liberal.  

“A alternativa de Salazar passava por continuar a considerar a (...) desenvolver uma política económica 

privilegiando não apenas as relações com as colónias africanas, constituindo o chamado espaço 

económico português, mas igualmente as relações com o Brasil e a Espanha” (Teodoro, 2003, p. 37). 

Embora este apoio financeiro tenha vindo, numa primeira fase, a ser recusado, mais tarde o 

governo de Salazar, não teve outra hipótese, se não, aceitar a ajuda financeira. A partir da 

participação de Portugal no programa de recuperação da Europa que, mais tarde, veio a 
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originar a OCDE, teve uma influência determinante nas políticas educativas do Estado Novo, 

a partir dos anos 50. 

A OCDE e das suas orientações para a educação que fomentam a emergência das teorias do 

capital humano, lançaram os exames nacionais às políticas educativas dos países membros. 

De acordo com Teodoro (2003), foi precisamente a partir do exame às políticas educativas de 

Portugal realizado em 1959-1960, que a OCDE desenvolve o Projecto Regional do 

Mediterrâneo, que permitiu a Portugal ter a ajuda técnica e financeira necessária, para 

reformar o sistema de ensino. Embora, o autor realce que a participação de Portugal neste 

programa, não teve uma influência assim tão significativa em termos de acção política, ela foi 

importante no sentido em que Portugal passou a estar mais próximo das orientações da OCDE 

enviado peritos e técnicos administrativos, que absorveram as orientações desta organização, 

e que muito influenciaram o planeamento da educação. 

Com a revolução de 1974, e as tendências socialistas manifestadas pelos governos provisórios, 

a UNESCO, surge como a organização internacional que mais serve os objectivos do regime 

de governo democrático. 

“As relações de Portugal com a UNESCO foram, durante o Estado Novo, muito ténues, primeiro, e 

conflituosas, depois” (Teodoro, 2003, p. 43). 

Depois da revolução de Abril, Portugal volta a ser membro desta organização, que passa a 

assumir o papel de legitimação dos das opções políticas do período pós-revolucionário. Em 

1975 a UNESCO publica um relatório “Eléments pour une politique de l’éducation au 

Portugal” que, embora não tenha tido grande influência nas orientações da política educativa 

nacional, representou, segundo Teodoro (2003), um factor de legitimação das opções 

educativas tomadas nas políticas dos governos pós-revolução. 

Em relação ao Banco Mundial, Teodoro refere que esta instituição assume um papel mais 

relevante na política educativa portuguesa em 1976, depois da constitucionalização dos 

órgãos de poder.  

“A presença do Banco Mundial na política educacional portuguesa após 1976 surge num contexto preciso: 

por um lado, em resposta à necessidade de encontrar, no plano internacional, uma respeitável fonte de 

legitimação para a opção de substituir a política pelo planeamento, numa ocasião em que o ingresso no 

ensino superior constituía, ao nível da opinião pública e da acção governativa, o problema-chave da 

política educacional; por outro, num quadro de significativo abrandamento da despesa pública e de cortes 

nas áreas sociais, abrindo-se, assim, a possibilidade de acesso a programas de financiamento externo para 

os projectos de reforma que eram considerados prioritários” (Teodoro, 2003, p. 47). 
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Portanto, mais uma vez Portugal tem uma relação dupla com o Banco Mundial, a quem 

recorre para obter apoio financeiro e ao mesmo tempo para legitimar algumas das opções 

políticas no campo da educação. 

A OCDE volta a assumir protagonismo na década de 80, quando Portugal volta a integrar o 

grupo de países participantes nos Exames às políticas educativas nacionais. Mais uma vez, 

Portugal aumentava as suas relações com a OCDE, por esta organização apoiar uma reforma 

dos ensinos técnico e profissional, uma das prioridades dos governos dos anos 80, em 

Portugal. Neste sentido, Portugal seguia as orientações da OCDE que defendia que a 

qualificação dos recursos humanos era fundamental para a modernização da economia. 

Portanto, a situação semiperiférica de Portugal é caracterizada por Teodoro como um dos 

factores que pode ter influenciado o atraso educativo na construção de uma escola para todos 

em Portugal. 

Esta semiperiferia deve-se, segundo Teodoro (2003), ao facto de Portugal usufruir de 

características que o identificam, segundo Boaventura Sousa Santos, como pertencente ao 

conjunto de sociedades semiperiféricas. Referindo-se a este autor, Teodoro, identifica os dois 

factores que distinguem Portugal como uma sociedade semiperiférica: uma estrutura social 

onde não existe uma presença significativa de uma classe média, mas cujas classes sociais 

dominantes asseguram a reprodução social; e, a centralidade do Estado na regulação da 

economia e da sociedade. 

Para procurar estas razões que expliquem a semiperiferia que caracteriza Portugal, Candeias 

(2003), tenta procurar as razões que expliquem o atraso educativo português, através da 

compreensão do lugar de Portugal nos processos de construção histórica da Europa e do 

Mundo.  

“(...) em relação a países com prestações económicas similares, a penetração da alfabetização e da 

escolarização no tecido social português é, regra geral, bastante mais débil” (Candeias, 2003, p. 24).  

Para Candeias, os principais factores que influenciaram o desenvolvimento dos processos de 

alfabetização e escolarização na Europa, foi, por um lado a emergência  do movimento de 

reforma protestante e o movimento de contra-reforma preconizado pela igreja católica e, por 

outro lado, a expansão dos povos europeus.  

Referindo-se a autores como Furet, Osouf, Houston e Graff, Candeias refere que a ruptura 

religiosa provocada pela emergência do movimento protestante, foi o principal impulso para o 

desenvolvimento da leitura e da escrita. Para além da reforma protestante, a expansão 
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europeia, a partir do século XVI, é outro dos elementos que propicia o desenvolvimento 

destas actividades. 

Em relação à situação portuguesa, Candeias (2001) analisa os dados dos censos populacionais  

entre 1890 e 1950, e refere que eles apontam para a confirmação de que, comparativamente 

com outras sociedades europeias, os dados sobre Portugal revelavam que existia uma cultura 

de escrita muito débil.  

A análise dos seus dados revelavam um conjunto de questões interessantes que importa aqui 

realçar. As sociedade sob influência religiosa do movimento protestante são, no período 

analisado, as mais alfabetizadas; as sociedades mais próximas de elevados níveis de 

industrialização e modernização são, também, as que apresentam maiores níveis de 

alfabetização; em termos geográficos, o norte e centro da Europa, são as sociedades onde 

mais se sabe ler e escrever; a combinação destes factores religiosos, económicos e geográficos 

sugere uma relação com os níveis de alfabetização e escolarização das sociedades; as 

sociedades mais alfabetizadas tendem a escolarizar-se mais cedo; no século XX algumas 

destas tendências não se verificam, e o sucesso de alfabetização e escolarização de algumas 

sociedades devem-se, acima de tudo, a opções políticas dos Estados; Portugal manteve-se 

sempre, numa posição de afastamento em relação às sociedades com elevados níveis de 

alfabetização e escolarização. 

Portanto, em relação à evolução do ensino em Portugal verificamos que, embora ela seja 

caracterizada por um conjunto de modificações sucessivas e parcelares, na maioria das vezes 

elas revelam-se mal coordenadas, o que cria um certo sentimento de cepticismo e 

desconfiança, por parte da população.  

No contexto de emergência de blocos e entidades organizacionais transnacionais que 

caracteriza a segunda metade do século XX, a influência da CEE nas políticas educativas 

nacionais, assume um especial protagonismo.  

De acordo com Antunes (2004), a influência destes organismos internacionais, como 

dinâmicas inerentes à globalização, assentam numa perspectiva de agenda globalmente 

estruturada para a educação que é sustentada: 

“(…) pela análise de que o modo como aqueles problemas se apresentam e a prioridade relativa que lhes é 

atribuída são crescentemente modelados pelos constrangimentos e pressões de relações globais (sobretudo 

económico-políticas), dispondo os Estados de um leque diminuído de opções quanto à orientação das suas 

políticas” (Antunes, 2004, p. 104). 
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Como referimos anteriormente, os esforços iniciados pela Reforma de Veiga Simão, não 

foram suficientes para garantir a universalidade e o sucesso do sistema educativo português e, 

em vésperas de adesão à União Europeia, o atraso educativo português era significativo.  

A educação, durante o período pós-revolucionário, tornou-se o campo privilegiado de 

legitimação da democracia. 

Teodoro e Aníbal (2007), referindo-se a José Alberto Ferreira, referem que, Portugal teve a 

particularidade de durante este período formar cidadãos para a democracia, e não formar 

cidadãos integrados na democracia. 

Na década de 80, o sistema educativo português sofre de graves debilidades. A adesão de 

Portugal à CEE em 1986, veio alterar profundamente as orientações das políticas de várias 

áreas, e na educação, este impacto foi verdadeiramente notório. Referindo-se à criação das 

Escolas Profissionais, Antunes (2004) refere que no que toca ao ensino e formação 

profissional, a fidelização de Portugal às orientações e directivas europeias, tem forte 

incidências na definição das políticas nacionais, que nos aspectos mais políticos, quer mais 

ideológicos. 

“Aliás, esta ligação, entre políticas e prioridades ao nível da Comunidade/ União Europeia e intervenções 

do Estado no sistema educativo português, parece ter sido crucial, em vários sentidos, permitindo ou 

reforçando, viabilizando ou dissuadindo, a definição e concretização de orientações” (Antunes, 2004, p. 

111). 

Portugal vê aprovada a primeira Lei de Bases do Sistema Educativo (LBSE) em 1986, 12 

anos depois da revolução de Abril de 74. Era o primeiro sinal de que as influências macro-

estruturais decorrentes da adesão à CEE entravam no campo da educação em Portugal. 

Desde então, Portugal tem vindo a seguir as orientações comunitárias para as políticas de 

educação e formação em várias áreas como  a administração, a organização curricular, a 

formação de professores, a gestão das escolas, etc. 

No entanto, nos principais relatórios internacionais de avaliação do desempenho dos sistemas 

educativos, Portugal continua a revelar uma certa fragilidade. Estes projectos internacionais 

influenciam bastante a definição das políticas nacionais, por forma a que Portugal possa 

recuperar deste atraso educativo.  

“Portugal encontra-se numa situação paradoxal. Fruto de um contexto sócio-histórico bem marcado, 

apresenta, por um lado, um assinalável atraso no que respeita à generalização da escola para todos, com 

as inevitáveis consequências nos indicadores educativos que normalmente o colocam num dos últimos 

lugares das comparações internacionais, quando tomados por referência os chamados países 

desenvolvidos, e, por outro, profundas e rápidas transformações no último quartel do século XX, que o 
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tornam um espaço de experimentação incontornável quando se procuram novos caminhos para a escola e 

o exercício da profissão docente” (Teodoro e Aníbal, 2007, p. 14). 

Autores como Correia (2000) referem que a ideologia de democratização, marcou 

essencialmente os discursos educativos do período pós-revolucionário. Com a adesão à CEE, 

os discursos sobre a educação da década de 80, passaram a as evidenciar uma tendência para a 

introdução no léxico educativo de termos mais relacionados com a eficiência e a qualidade 

empresariais.  

A partir daqui Teodoro e Aníbal (2007) caracterizam os discursos sobre política educativa em 

Portugal, como híbridos, no sentido em que assentam em afirmações de “pendor construtivista 

numa perspectiva critica com discursos apologistas de eficiência social que submete a 

utilidade da educação à produtividade económica” (2007, p. 22). 

Actualmente, o governo socialista liderado por José Sócrates, assume uma orientação política 

assente em princípios de igualdade de oportunidade, aumento de qualificações, que passam 

muito pela valorização dos resultados dos rankings internacionais de avaliação da educação 

mundial e europeia.   

No ponto seguinte iremos dar uma perspectiva geral da administração e organização do 

sistema educativo português e, também,  da situação portuguesa nos principais projectos 

estatísticos internacionais de monitorização da educação mundial. 

 

2.2. Princípios fundamentais, administração e organização geral do sistema 

educativo 

De acordo com a Lei de Bases do Sistema Educativo Português o “sistema educativo é o 

conjunto de meios pelo qual se concretiza o direito à educação, que se exprime pela garantia 

de uma permanente acção formativa orientada para favorecer o desenvolvimento global da 

personalidade, o progresso social e a democratização da sociedade” (LBSE 46/86, Anexo, 

Capítulo I, Artigo I). 

A Lei de Bases da educação, está estabelecida na LBSE de 46/86, de Outubro de 1986. Para 

além de estabelecer a política da educação básica a LBSE declara como princípios 

fundamentais da educação em Portugal a universalidade, a obrigatoriedade e a gratuitidade 

para todas as crianças até aos nove anos de idade. 

Nos últimos 20 anos, Portugal tem evoluído bastante na área da educação e da formação, no 

sentido de garantir mais autonomia às instituições educativas e tem sido dada prioridade a 

áreas problemáticas como a educação especial para crianças e jovens com necessidades 
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especiais, o acesso à educação por parte de crianças emigrantes, a promoção da língua 

portuguesa, e o uso generalizado dos direitos democráticos por todos os actores intervenientes 

no processo educativo. 

No início de 2000, a terceira parte do PRODEP III (Programa de Desenvolvimento Educativo 

para Portugal), baseado em financiamentos da Comunidade Europeia, foi iniciada. Na década 

de 90, o PRODEP I e II centraram-se no apoio ao desenvolvimento do sistema educativo do 

país. 

Os fundos financeiros deste programa são distribuídos pelos vários níveis de instrução e, 

também, para as escolas profissionais, bem como no investimento aos profissionais do sector 

educativo. 

No que respeita à administração do ensino, a Administração Central é responsável pelo 

financiamento das escolas públicas e concede apoio às escolas privadas, consoante a 

assinatura de contratos de associação com o Ministério da Educação. 

Ao Ministério da Educação cabe a definição da política educativa geral, e cinco direcções 

regionais implementam as directrizes centrais ao mesmo tempo que prestam os serviços de 

orientação, coordenação e apoio a todos os estabelecimentos de ensino não superior, a par dos 

conselhos municipais de educação. 

Nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira, são os governos regionais que têm a 

responsabilidade implementar as orientações da Administração Central.  

Desde 1998, que têm vindo a ser definidas medidas de apoio ao alargamento da autonomia 

dos estabelecimentos de ensino, que em 2007 foram aprofundados, por forma a consolidar a 

transferência de responsabilidades para as escolas, órgãos de gestão e administração dos 

agrupamentos de escolas.  

O ensino superior é da tutela do Ministério da Ciência, Tecnologia e do Ensino Superior, 

sendo que os estabelecimentos de ensino superior gozam de um estatuto autónomo, desde a 

última legislação.  

De acordo com o site oficial do Ministério da Educação de Portugal, o sistema educativo 

português está organizado da seguinte forma: 
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Figura 11. Organização do Sistema Educativo Português (Fonte: Ministério da Educação). 

 

 

A educação pré-escolar é a primeira etapa e é opcional para crianças a partir dos três anos de 

idade até à idade de ingressarem no ensino obrigatório. De acordo com dados da Eurydice, a 

taxa de participação no ensino pré-escolar no ano lectivo 2006/2007 era de 78,6%. 

A escolaridade obrigatória em Portugal vai dos 6 aos 15 anos, e compreende o ensino básico 

dividido em 1º, 2º e 3º ciclos.  

 

Quadro 54. Organização da escolaridade obrigatória em Portugal. 

Níveis Anos de escolaridade Idades 

1º ao 4º ano Dos 6 aos 10 anos 
Ensino Básico – 1º e 2º ciclos 

5º e 6º ano Dos 10 aos 12 anos 

Ensino Básico – 3º ciclo 7º ao 9º ano Dos 12 aos 15 anos 

O currículo do ensino básico é definido a nível nacional.  

Os exames externos ocorrem no fim do 3º ciclo, nas disciplinas de português e matemática, e 

os alunos têm que repetir o ano, caso não tenham atingido as competências mínimas definidas 

ara as disciplinas e áreas curriculares. Depois de concluído com sucesso o 3º ciclo, os alunos 

recebem um diploma de ensino básico que lhes permite aceder ao ensino secundário.  

Em opção ao ensino regular, existem percursos profissionalizantes para alunos com mais de 

15 anos que não tenham concluído a escolaridade obrigatória, que recebem, assim, uma dupla 

certificação escolar e profissional. 
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O ensino pós-obrigatório é constituído pelo ensino secundário e pós-secundário e está 

organizado da seguinte forma: 

 

Quadro 55. Organização do ensino pós-obrigatório em Portugal. 

Tipo de curso Anos de escolaridade Idades 

Ensino secundário 

Científico-humanístico 

Tecnológico 

Artístico especializado 

Profissional 

Ensino pós-secundário, não 
superior 

Cursos de especialização 
tecnológica (CET) 

10º, 11º e 12º anos 

Dos 15 aos 18 anos 

 

 

 

 

 

Dos 18 aos 19 anos 

 

O ensino secundário regular está organizado em dois ramos: um ramo para prosseguimento de 

estudos orientados para o ensino superior, e outro para cursos orientados para o mundo do 

trabalho. 

Para ingressarem no ensino secundário, os alunos têm de ter completado com sucesso os nove 

anos de escolaridade obrigatória e o respectivo certificado. O alunos com mais de 18 anos e 

que tenham abandonado o sistema de educação, terão de se inscrever em cursos de adultos 

para prosseguir os estudos.  

Todos os alunos são avaliados no final de cada período e de cada ano lectivo. Para acederem 

ao ensino superior todos os alunos têm de submeter-se a provas específicas de exames 

nacionais definidas por cada instituição de ensino superior.  

No que respeita ao ensino superior, de acordo com informações da Eurydice (2009) está 

organizado num sistema binário composto pelo ensino universitário e ensino politécnico.  

No ensino superior são conferidos os seguintes graus académicos: licenciatura, mestrado e 

doutoramento. 

No que respeita aos professores, a sua formação inclui a formação inicial, especializada e 

contínua. A formação inicial é realizada em estabelecimento de ensino superior, sendo o grau 

de mestre a qualificação académica mínima para ingressar na profissão de docente. 

Os professores de educação pré-escolar e do ensino básico obtêm a sua formação em Escolas 

Superiores de Educação, integradas em politécnicos ou universidades. Os professores do 3º 
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ciclo do ensino básico e do ensino secundário obtêm formação nas universidades. 

A formação especializada é feita em estabelecimentos de ensino superior e visa a qualificação 

para o exercício de determinadas funções aplicadas ao funcionamento do sistema educativo e 

das escolas. 

A formão contínua é desejável e igual para todos os professores do ensino não superior e tem 

como objectivo melhorar a qualidade do ensino e aprendizagem.  

Os professores que leccionam no ensino público são funcionários do Estado. 

No que respeita às reformas em curso, o relatório da Eurydice de Fevereiro de 2009, refere 

que o principal objectivo estratégico é melhorar o nível de qualificações e competências da 

população portuguesa. Em relação às escolas várias medidas têm sido tomadas para melhorar 

a sua qualidade e tem sido dado especial atenção aos resultados dos alunos. 

A partir do ano lectivo de 1009/2010, o governo definiu que a escolaridade obrigatória terá a 

duração de 12 anos e será, também, obrigatória a frequência de um ano de ensino pré-escolar, 

para as crianças de 5 anos. 

Outras das grandes alterações que têm sido introduzidas é ao nível do sistema de avaliação do 

desempenho dos professores, mas cujas opções políticas têm vindo a suscitar várias 

contestações por parte desta classe de profissionais.  

O Plano Tecnológico da Educação é o pano de fundo para as recentes mudanças introduzidas 

na educação que têm como base dois conceitos chave: 

“(...) a economia baseada no conhecimento e na sociedade da informação, e a promoção e consolidação 

de dinâmicas de mudança através de uma nova perspectiva sobre o papel das escolas enquanto aspecto 

central para a construção do conhecimento, saberes-fazer, competência, novas atitudes e interesses” 

(Fichas Síntese Nacionais sobre os Sistemas Educativos na Europa e Reformas em Curso – Portugal – 

Fevereiro 2009, p. 10). 

De seguida passamos para a análise dos indicadores internacionais sobre a educação 

portuguesa, por forma a percebermos a situação portuguesa comparativamente com outros 

países. 

 

2.3. O panorama educativo português através dos indicadores internacionais 

Avançamos para uma breve análise dos indicadores do programa internacional PISA, para 

analisarmos os indicadores referentes ao desempenho dos alunos portugueses. 
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Figura 12. Gráfico dos resultados do desempenho de Portugal em Leitura, Ciências e Matemática no 

PISA 2000, 2003 e 2006 

 

De acordo com o quadro acima, verificamos que a situação de Portugal tem vindo a ser 

avaliada negativamente, quando comparada com outros países. Portugal tem vindo a 

evidenciar resultados a baixo da média dos países da UE, embora tenha havido alguma 

evolução positiva entre 2000 e 2006. 

Embora os dados do estudo do PISA não possam ser analisador linearmente, e merecerem 

uma análise mais aprofundada, aqui apenas daremos conta de uma apreciação muito genérica. 

Numa primeira apreciação podem salientar-se os seguintes factos. Os resultados obtidos por 

Portugal nas diversas áreas avaliadas são muito baixos e revelam a existência de dificuldades 

dos nossos alinos na aquisição de conhecimentos e competências básicas de leitura, 

matemática e ciências.  

No que respeita às competências de leitura, em comparação com os resultados de 2000, 2003 

e 2006, constata-se que os alunos portugueses continuam abaixo da média da OCDE, embora 

se tenham registado ligeiras melhorias de 200 para 2003, e depois um pequeno decréscimo de 

2003 para 2006. 

Em matemática, continuamos muito a baixo da média dos aíses que participam no estudo, e 

destacamos-nos pela negativa, nomeadamente, em relação aos estudantes que não conseguem 

obter níveis mínimos de desempenho.  

A classificação geral do nosso país, nas diversas áreas, manteve-se mais ou menos constante 

de 2000 a 2006, o que em matemática, esta consisitência de maus resultados revela-se ainda 

mais preocupante. Com uma ligeira subida de 2000 paa 2003, em 2006, mantiveram-se os 

resultados. Isto é revelador de que os esforços e as alterações para melhorar os resultados não 

surtiram efeitos positivos.  

Média OCDE 
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No que respeita ao desempenho em Ciências, tem havido um certo progresso, embora não 

estatísticamente significativo (459 em 2000, 468 em 2003 e 474 em 2006). No entanto, é na 

área das ciências que o progresso tem sido mais significativo, o que pode ser indicador do 

esforço introduzido no sistema educativo e na sociedade em geral, para sensibilizar a 

população para as ciências. 

Mas vejamos, de seguida, a situação portuguesa através de indicadores do “Education at a 

Glance”, também da OCDE. 

 

Quadro 56. Indicadores gerais sobre a educação em Portugal – OCDE – “Education at a Glance 2008”.  

Indicadores Valores Ano a que se 

refere 

Média OCDE 

Percentagem da população de 25 a 64 anos com o ensino 

secundário de nível superior 

28% 2006 68% 

Percentagem da população de 25 a 64 anos com ensino 

terciário  

Sem dados 2006 27% 

Taxas de conclusão do ensino secundário de nível superior Sem dados 2006 83% 

Taxas de conclusão do ensino terciário 32,9% 2006 37,3% 

H 86,3% 2006 73% Taxa de emprego da pessoas com 

ensino secundário nível inferior por 

sexo M 74,1% 2006 50,1% 

H 82,7% 2006 82,9% Taxa de emprego da pessoas com 

ensino secundário nível superior por 

sexo M 78,1% 2006 66,6% 

H 88,5% 2006 89,4% Taxa de emprego da pessoas com 

ensino superior por sexo 
M 85% 2006 79,8% 

Gastos com a educação (todos os níveis de ensino) em 

percentagem do PIB 

5,7% 2005 5,8% 

Percentagem de investimento público do total de 

investimento em educação  

92,6% 2005 85,5% 

Percentagem de investimento privado do total de 

investimento em educação 

7,4% 2005 14,5% 

Número de horas previstas na educação/formação não-

formal no local de trabalho 

343h 2003 389 h 
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De acordo com os dados do quadro acima, verificamos que Portugal, relativamente à média 

dos restantes países da OCDE tem ainda algumas fragilidades. Não consideramos que a média 

seja um valor “ideal” a atingir, mas tecemos algumas considerações em referência a essa 

média. 

Nomeadamente, em relação à percentagem da população de 25 a 64 anos com o ensino 

secundário completo, que e menos de metade da média da OCDE em 2006 (28% para 

Portugal e 68% média da OCDE). 

Por outro lado, Portugal revela taxas de conclusão do ensino terciário a baixo da média da 

OCDE, mas tem vindo a aumentar, estando já bastante próximo da média. 

Os gastos com a educação, em percentagem do PIB não atingem a média da OCDE, embora 

esteja já com um valor muito próximo. 

Existe também, um fraco investimento privado na educação, com valores que são metade da 

média da OCDE (7,4% em Portugal e 14,5% na OCDE). Em contrapartida, o valor referente 

ao investimento público é de 92,6%, contrastando com a média da OCDE que é de 85,5%. 

Em Portugal as pessoas empregadas participam menos horas em acções de educação e 

formação não-formal do que a média dos países da OCDE. 

Como factores mais positivos, apontamos as taxas de emprego que vão aumentando 

consoante o nível de educação mais elevado e, em particular, a situação das mulheres é mais 

favorável em Portugal que em muitos países membros da OCDE, visto que a taxa de emprego 

das mulheres por nível de ensino é mais elevada que os valores médios da OCDE. 

As taxas de emprego dos homens, por vezes, estão um pouco a baixo da média dos restantes 

países da OCDE, mas com valores muito próximos.  

Portanto, de uma maneira geral, o sistema educativo português ainda necessita de 

investimentos em certas áreas para colmatar os maus resultados que estes dados apresentam. 

Vejamos agora que leitura podemos fazer de alguns dos dados da UNESCO sobre a educação 

em Portugal. 
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Quadro 57. Indicadores gerais sobre a educação em Portugal -  UNESCO.  

Indicadores Valores Fonte 

Média de anos de escolarização dos adultos 5,9 anos 
UNESCO world development Indicators 

database 

Duração da escolaridade obrigatória (2006) 9 anos UNESCO  Institute for Statistics 

Idade de início da escolaridade obrigatória (2006) 6 anos UNESCO  Institute for Statistics 

Crianças matriculadas no ensino pré-primário (2006) 81% UNESCO  Institute for Statistics 

Idade das crianças que entram no ensino pré-primário 

(2006) 
3 anos UNESCO  Institute for Statistics 

Crianças matriculadas no ensino primário (2006) 95% UNESCO  Institute for Statistics 

Idade das crianças que entram no ensino primário 

(2006) 
6 anos UNESCO  Institute for Statistics 

Duração do ensino primário 6 anos UNESCO  Institute for Statistics 

Duração do ensino secundário (2006) 6 anos UNESCO 

% do PIB para gastos em educação (2005) 5,4% UNESCO Institute of Statistics 

Gastos públicos com a educação como percentagem 

dos total de gastos públicos (2005) 
11,3% 

Nações Unidas – Programa 

Desenvolvimento Humano 

% do investimento público no ensino pré-primário 

(2005) 
8% UNESCO  Institute for Statistics 

% dos gastos com educação destinados ao ensino 

primário (2005) 
31% UNESCO  Institute for Statistics 

% dos gastos com educação destinados ao ensino 

secundário (2005) 
41% UNESCO  Institute for Statistics 

% dos gastos com educação destinados ao ensino 

terciário (2005) 
18% UNESCO  Institute for Statistics 

Esperança média de frequência na escola (2006) 15,2 anos UNESCO  Institute for Statistics 

Taxa de literacia 94,6% UNESCO  Institute for Statistics 

 

Em relação aos indicadores da UNESCO, apenas iremos abordar algumas questões. Antes de 

mais, chamar a atenção para a percentagem de crianças inscritas no ensino pré-primário em 

2006, cerca de 81%, percentagem esta que vai aumentando quando se chega ao ensino 

primário, 95% das crianças estão inscritas. A percentagem de jovens inscritos no ensino 



 446 

secundário também é elevada, cerca de 91% e no ensino superior a taxa atinge os 70% de 

inscrições. 

O Estado português destina cerca de 11% do seu orçamento para a educação, sendo que 

grande parte desse valor vai para o ensino secundário (41%), depois para o ensino primário 

(31%) e 18% para o ensino terciário. O ensino pré-primário tem 8% dos dinheiros públicos 

investidos na educação. 

Em média a população portuguesa fica cerca de 15 anos na escola e a taxa de literacia da 

população ainda não chega a valores universais, como seria de esperar. 

No quadro seguinte, podemos analisar alguns dos dados retirados do site oficial da UE para a 

compilação de estatísticas, o Eurostat. 
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Quadro 58. Indicadores gerais sobre a educação em Portugal – Eurostat. 

 

Nos indicadores que reunimos do Eurostat, a posição de Portugal é sempre pior em 

praticamente todos os indicadores considerados, que a média dos países que integram a UE. 

Indicadores Valores Ano a que se refere Media UE 27 

Percentagem da população com menos do que o ensino 

secundário de nível inferior e que não frequenta nenhuma 

actividade de educação ou formação 

36,3% 2007 15,2% 

Percentagem de alunos no ensino secundário de nível 

superior no ramo profissional 
37,7% 2006 57% 

Percentagem de crianças de 4 anos que estão em 

instituições educativas 
80,6% 2006 86,8% 

Percentagem da população com 18 anos na educação 66,7% 2006 77,4% 

Média do número de anos esperados na educação  16,7 2006 17,2 

Percentagem da população total  adulta de 25-64 anos que 

participa na educação e/ou formação nas 4 semanas 

anteriores ao questionário (2007) – Total 

4,4% 2007 9,5% 

Percentagem da população adulta de 25-64 anos que 

participa na educação e/ou formação nas 4 semanas 

anteriores ao questionário (2007) – Homens 

4,4% 2007 8,6 

Percentagem da população adulta de 25-64 anos que 

participa na educação e/ou formação nas 4 semanas 

anteriores ao questionário (2007) – Mulheres 

4,5% 2007 10,3 

Taxa de desemprego das pessoas com menos 25 anos 

(2008) 
16,4% 2008 15,5 

Taxa de desemprego das pessoas de 25-74 anos (2008) 6,8% 2008 5,9 

Percentagem da população de 25-64 anos que completou o 

ensino secundário nível superior (2008) 
27,5% 2008 70,8% 

Percentagem da população adulta de 25-64 anos que 

concluiu o ensino superior (2006) 
13,5% 2006 22,9 

Percentagem da população em risco de pobreza depois de 

transferência social (2007) 
18% 2007 16 

Desigualdade na distribuição de rendimentos 6,5 2007 4,8 

Total dos gastos públicos com recursos humanos  5,4 2005 5,04 
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Vejamos, por exemplo, em relação à percentagem da população com menos que o ensino 

secundário de nível inferior e que não frequenta nenhuma acção de formação que, em 

Portugal, ronda os 36%, enquanto que na UE a média é de 15,2%. 

Em relação à percentagem de alunos do ensino secundário que optaram pelo ramo profissional, 

Portugal também revela uma posição inferior, pois apenas 37,7% dos alunos escolhem o ramo 

profissional, enquanto que na Europa a média é de 57%. 

Relativamente às crianças de 4 anos que frequentam uma instituição de ensino a média está 

próxima da UE, mas aos 18 anos a tendência inverte-se pois em Portugal apenas 66% dos 

jovens estão a frequentar a escola, enquanto que na UE estão 77,4%. 

Nos restante países da UE fica-se em média 17,2 anos na escola, mas em Portugal este 

número é de 16,7 anos. 

Outro indicador muito negativo em relação ao desempenho de Portugal está relacionado com 

a participação da população adulta em actividades de educação e formação, que é 

praticamente metade do valor médio da UE, 4,4% em Portugal e 9,5% da UE. 

Este tendência mantém-se quando este indicador é desagregado em homens e mulheres. As 

percentagens portuguesas mantém-se muito a baixo da média da UE. 

Em relação ao desemprego, os jovens com menos de 25 anos têm menos hipóteses de arranjar 

emprego em Portugal, e o mesmo acontece para os adultos de 25 a 74 anos cuja taxa de 

desemprego ronda os 6,8% contra os 5,9% da UE. 

Em termos de qualificações a população portuguesa está muito a baixo dos valores médios da 

Europa, sendo que a população adulta portuguesa que completou o ensino secundário de nível 

superior em 208 era de 27,5%, e a média da UE era bastante mais elevada, 79,8%. 

Também em relação ao ensino superior a percentagem de adultos de 25 a 64 anos que tem 

este nível de ensino completo em Portugal é de 13,5% e na UE é de 22,9% em média. 

Outro dos indicadores que revelam a fragilidade da situação socioeconómica em Portugal é o 

risco de pobreza da população que é superior à média da UE e, a distribuição de rendimentos 

que é mais desigual em Portugal, do que nos restantes países da UE. 

Deste conjunto de indicadores do Eurostat, Portugal apenas tem uma avaliação ligeiramente 

positiva em relação ao total de gastos públicos com os recursos humanos, que está na média 

da UE. Aparentemente, Portugal destina uma elevada porção dos seus gastos públicos com a 

educação, quando comparado com outros países. No entanto, talvez a sua gestão não seja 

eficiente e sejam recursos pouco mal rentabilizados. Levantamos, apenas, a hipótese.  
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Visto que a o panorama educativo e social português, tem uma avaliação genericamente 

negativa, nos principais projectos estatísticos internacionais que considerámos, vejamos de 

seguida, quais as opções políticas em matéria de ALV, que pretendem colmatar os atrasos 

portugueses. 

 

3.  A estratégia de Aprendizagem ao Longo da Vida 

Tal como nos restantes pontos, também aqui, deparámo-nos com um maior número de fontes 

documentais, comparativamente com os outros países analisados. No entanto, tentámos que o 

critério fosse o mesmo, ou seja, a partir do relatório de progresso sobre a implementação do 

programa educação e formação 2010, identificar os documentos de enquadramento das 

iniciativas no campo da ALV.  

Para nossa surpresa, verificámos que no relatório que Portugal enviou à UE sobre a 

implementação do programa “Educação e Formação 2010”, não existe uma clara referência a 

documentos de enquadramento da estratégia de ALV. 

Nesse sentido, procuramos consultar os sites oficiais dos ministérios que têm competências na 

estratégia de ALV (Ministério da Educação, Ministério da Ciência, Inovação e Ensino 

Superior e Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social) para identificar os documentos, 

que embora não mencionados no referido relatório, são fundamentais para a orientação das 

políticas de ALV no nosso país.  

Verificámos que em Portugal existe um quadro de orientações de médio e longo-prazo que, na 

fase actual, se encontram consolidadas como prioridades e compromissos na agenda política 

de qualificação dos portugueses. 

Este quadro de orientação tem dois pilares: O PNACE – Programa Nacional de Acção para o 

Crescimento e Emprego; e o Programa Operacional Potencial Humano e Coesão Social 2007-

2013, que é fortemente mediado pela política consubstanciada na iniciativa “Novas 

Oportunidades”.  

Nesse sentido, os documentos que seleccionámos estão no quadro seguinte.  
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Quadro 59. Documentos políticos sobre a estratégia de ALV de Portugal identificados para análise.  

 

Pela análise dos documentos seleccionados, verificamos, à partida, que a ALV está 

enquadrada por documentos relacionados como o emprego e o mercado de trabalho, o que nos 

faz levantar a hipótese de que, em Portugal, a ALV pode estar mais associada a finalidades de 

qualificação e emprego, do que a factores de coesão social ou desenvolvimento individual. 

Mas para aprofundarmos com mais detalhe estas leituras, iremos de seguida, apresentar os 

resultados das duas fases que constituem a nossa análise dos documentos, a partir das 

categorias que a orientaram e que temos vindo a explicitar. 

 

3.1. Os aspectos ideológicos e conceptuais 

Em relação aos aspectos ideológicos que enquadram a política de ALV portuguesa, 

procurámos identificar nos documentos os aspectos que se relacionavam com as finalidades 

apontadas, com os fundamentos e pressupostos que subjazem à definição da estratégia e 

compreendendo as necessidades a que se pretende dar resposta, a partir da identificação das 

preocupações manifestadas. 

A partir destas categorias de análise chegámos aos seguintes resultados. 

No que respeita às finalidades, o documento 18 começa com a seguinte afirmação: 

“A Estratégia Nacional de Aprendizagem ao Longo da Vida tem como objectivo capacitar os cidadãos 

Nº. Documento Autor Data Fonte 

18 

PROGRAMA DE 

TRABALHO “EDUCAÇÃO 

E FORMAÇÃO 2010” 

Relatório Nacional de 

Progresso – 2007 

Não especificado 2007 Site da Comissão Europeia  

Bienal Joint reports on the implementation of the 

Education and training 2010 programe 

19 

PNACE – Programa 

Nacional de Acção para o 

Crescimento e Emprego 

2005-2008 

Governo português  2005 PROGRAMA DE TRABALHO “EDUCAÇÃO E 

FORMAÇÃO 2010” 

Relatório Nacional de Progresso – 2007 

20 

Plano Nacional de Emprego 

2005-2008 

Relatório de 

acompanhamento 

Ministério do Trabalho e 

Solidariedade Social/ Gabinete 

de Estratégia e Planeamento 

2007 PROGRAMA DE TRABALHO “EDUCAÇÃO E 

FORMAÇÃO 2010” 

Relatório Nacional de Progresso – 2007 

21 

Novas Oportunidades 

Iniciativa no âmbito do Plano 

Nacional de Emprego  

e do Plano Tecnológico 

Ministério da Educação e  

Ministério do Trabalho e 

Solidariedade Social 

Não especificada PROGRAMA DE TRABALHO “EDUCAÇÃO E 

FORMAÇÃO 2010” 

Relatório Nacional de Progresso – 2007 
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para fazerem face aos desafios económicos e sociais” (Doc. 18). 

De uma forma muito genérica, apontam-se finalidades relacionadas com os desafios 

económicos e sociais, para os quais a estratégia de ALV pretende dar resposta. 

Subjacente às todas estas orientações ideológicas que orientam a estratégia de ALV está uma 

visão global de desenvolvimento estratégico de Portugal consubstanciada na seguinte 

afirmação: 

“Colocar Portugal de novo no centro do processo de desenvolvimento à escala da União Europeia e à 

escala Global, promovendo o crescimento e o emprego através da melhoria da qualificação das pessoas, 

das empresas, das instituições, dos territórios, do desenvolvimento científico e do reforço da atractividade, 

da coesão social e da qualidade ambiental” (Doc. 19). 

À medida que a nossa análise foi evoluindo, identificámos três características fundamentais 

que os documentos políticos de enquadramento da estratégia de ALV em Portugal salientam. 

Por um lado, uma forte carga ideológica, no sentido em que estão muito presentes as 

finalidades e as ideias base que se pretendem atingir com as medidas definidas na estratégia. 

Por outro lado, existe, ainda, uma forte tendência para a legitimação das opções políticas, 

recorrendo-se a dados estatísticos da OCDE, UNESCO e UE. Finalmente, no caso de Portugal, 

parece-nos totalmente explícita a associação da estratégia de ALV a finalidade relacionadas 

com as qualificações de jovens e adultos para o mercado de trabalho. 

“A estratégia de acção que agora se apresenta tem por objectivo acelerar o ritmo de progressão dos níveis 

de escolarização secundária, ambicionando encurtar o intervalo de tempo que nos permitirá alcançar os 

valores médios europeus e, desse modo, reunir recursos fundamentais de competitividade equiparados à 

média dos países da União Europeia. Por isso, as metas consagradas nesta Iniciativa representam um 

esforço ímpar ao nível do investimento em educação e formação” (Doc. 21). 

Mas, vejamos mais detalhadamente em que fundamentamos estas nossas leituras dos dados 

recolhidos.  

Ao nível das finalidades, como referimos anteriormente, as finalidades associadas à estratégia 

de ALV em Portugal são, claramente, associadas ao aumento de qualificações dos 

portugueses por forma a responderem mais eficazmente às necessidades do mercado de 

trabalho contribuindo, assim, para objectivos de competitividade e crescimento económico. 

As referências às questões de coesão social, e de desenvolvimento individual são referencias 

residuais, como ilustra o excerto seguinte: 

“(…) Portugal continua a apostar na qualificação dos portugueses, promovendo uma cultura de 

aprendizagem ao longo da vida que reduza o deficit de qualificações existentes, que reforce a equidade, 

estimule e responda à necessidade de reforçar a inovação e o empreendorismo e reduza as disparidades de 

competências no mercado de trabalho” (Doc. 18). 
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Continuando nesta linha de ideias, encontramos, nos documentos, várias referências a 

iniciativas que têm como principal finalidade a qualificação dos portugueses, como a 

Iniciativa Novas Oportunidades, recorrentemente referida em todos os documentos analisados.  

“A Iniciativa Novas Oportunidades – no âmbito de actuação conjunta entre os Ministérios do Trabalho a 

da Solidariedade Social e da Educação – representa um impulso decisivo na estratégia de qualificação dos 

Portugueses, estabelecendo metas específicas e ambiciosas. A Iniciativa Novas Oportunidades foi 

estruturada segundo dois eixos dirigidos a públicos-alvo diferentes: jovens com baixos níveis de 

escolarização e adultos cujos níveis de qualificação de base precisam de ser melhorados” (Doc. 18). 

De uma maneira geral, o quadro da estratégia de ALV apresenta finalidades associadas à 

renovação dos perfis profissionais em défice no mercado de trabalho; finalidades associadas à 

diversificação de ofertas de aprendizagem; ao fomento das novas tecnologias como infra-

estruturas da ALV; melhorar a qualidade das instituições que promovem a ALV; e apostar na 

reconversão profissional da mão-de-obra para poder responder a novos desafios profissionais. 

A agenda política para a ALV está associada à qualificação de recursos humanos, que é 

considerada a finalidade principal das políticas de educação e formação, orientadas para a 

superação do défice de formação e qualificação da população.  

“A importância central da qualificação para o crescimento económico e para a promoção da coesão social 

está hoje amplamente demonstrada por diversos indicadores publicados por várias organizações 

internacionais. Não podemos continuar a ignorá-los. Precisamos de encarar de frente a realidade e o 

desafio” (Doc. 21). 

A associação entre a qualificação para adquirir e manter emprego parece estar associada ao 

bem-estar e à coesão social, imprescindíveis para o desenvolvimento do país. Portanto, os 

documentos apresentam vários argumentos que legitimam a aposta nas qualificações, como 

forma de garantir o emprego e assim, aumentar o crescimento económico do país. 

“Para que o aproveitamento dos factores diferenciadores e das dinâmicas económicas de modernização 

possam ter um reflexo acrescido na criação de emprego é fundamental, preparar a população portuguesa 

para os desafios da Sociedade do Conhecimento, elevando os seus níveis de competência através da 

instituição da aprendizagem ao longo da vida para todos, bem como numa aposta generalizada no 

desenvolvimento científico e tecnológico” (Doc. 19). 

Ao analisarmos os pressupostos e as ideias base onde assentam estas finalidades verificamos, 

que recorre-se a um conjunto de argumentos que legitimam as tendências manifestadas nas 

finalidades que acima referimos, e que apostam na abertura de Portugal ao mundo e mudança 

que Portugal precisa incutir para que esteja na vanguarda dos processos de modernização e 

inovação. 

“Portugal é uma Nação com uma forte identidade, alicerçada em valores que determinam um carácter 
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nacional tolerante, aberto ao exterior e à descoberta. Estes valores tiveram a sua melhor expressão de 

afirmação sempre que o País se abriu ao mundo e se associou às dinâmicas de mudança e inovação, 

colocando-se no centro dos processos de viragem e modernização, e assumindo-se como parte activa da 

parceria que deu origem aos paradigmas económicos emergentes” (Doc. 19). 

Para ilustrarmos melhor o tipo de ideias que orientam a agenda política da Portugal para a 

ALV, seleccionámos um conjunto de excertos: 

“A sociedade do conhecimento baseia-se na elevada qualificação dos recursos humanos, na crescente 

qualidade do emprego e no acesso generalizado à informação, tendo intrínseco um novo paradigma 

assente na constante inovação de métodos, processos e produtos, com uma crescente incorporação de 

mais valia intelectual, o que induz responsabilidades acrescidas e diversas aos sistemas educativo, 

formativo e de emprego” (Doc. 19). 

“O reforço da qualificação da população portuguesa constitui um desafio fundamental tendo em conta os 

seus reflexos positivos que no crescimento económico, quer a promoção da coesão social, sendo a aposta 

direccionada tanto para jovens que detêm baixos níveis de educação, como para a população activa que, 

no geral, dispõe de muito baixas qualificações” (Doc. 20). 

“O desenvolvimento do país confronta-nos com uma opção clara e inadiável: a aposta na qualificação da 

população portuguesa (Doc. 21). 

“A importância do investimento em capital humano decorre do seu reconhecido contributo para o 

crescimento económico, bem como para uma multiplicidade de outros benefícios sociais. Estes benefícios 

têm uma tradução colectiva, no nível de desenvolvimento e coesão da sociedade como um todo, e uma 

tradução individual por via das oportunidades de melhoria da qualidade de vida que proporcionam. Esta é 

uma perspectiva que vale a pena ilustrar” (Doc. 21). 

“No mesmo plano, é também reconhecido que o investimento em capital humano constitui uma condição 

primordial para promover a competitividade, assente na inovação e na qualidade do serviço, e para 

assegurar a captação de sectores de base tecnológica” (Doc. 21). 

Destas afirmações depreendemos que, os pressupostos que subjazem a estratégia de Portugal, 

estão relacionados com aspectos de promoção das qualificações de jovens e adultos, no 

sentido de fortalecer o mercado de trabalho, e contribuindo, desta forma para a coesão social 

que é fundamental para a afirmação de Portugal como nação competitiva e inovadora no 

mercado global. 

O capital humano é visto como uma fonte de recursos fundamental, não apenas para 

benefícios sociais e colectivos, como também como um benefício individual traduzido na 

melhoria das condições de vida através da aprendizagem e da melhor adaptação ao mercado 

de emprego. 

Em termos de obstáculos e preocupações manifestadas, elas vão de encontro a muito daquilo 

que temos vindo a referir, sendo essencialmente estas as ideias que suscitam preocupações e 
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que justificam as opções tomadas: a persistência de elevados níveis de insucesso e, 

consequente, abandono escolar precoce, o elevado número de activos adultos pouco 

qualificados e o envelhecimento da população 

O documento 19, relaciona as medidas de qualificação da população com duas preocupações 

mais gerais relacionadas com o desenvolvimento do país: 

“Por um lado Portugal tem que superar de forma determinada os constrangimentos à sua competitividade 

e à sua atractividade, designadamente as carências de qualificações, de competências específicas, de 

suporte tecnológico, de coesão social e territorial, de ordenamento, de informalidade e de contexto 

jurídico e administrativo. Por outro lado, tem que mobilizar a confiança dos agentes e criar as condições 

necessárias para atrair o investimento privado, nacional e estrangeiro, pela valorização integrada dos 

factores diferenciadores de referência em que Portugal dispõe de vantagens comparativas estruturantes, 

bem como das características diferenciadoras positivas do seu capital intelectual, designadamente da 

identidade multicultural, da flexibilidade adaptativa e da capacidade relacional dos portugueses” (Doc. 

19). 

São assim apontadas fragilidades em Portugal, cujas estratégias de ALV e de educação e 

formação têm que ultrapassar, no sentido de favorecer o desenvolvimento do país tornando-o 

uma nação com uma mão-de-obra qualificada, com capacidades tecnológicas e de inovação, 

que favoreça a confiança para o investimento nacional e estrangeiro. 

“O investimento em educação e formação diminui significativamente o risco e duração do desemprego e 

faz aumentar as probabilidades de reinserção no mercado de trabalho” (Doc. 21). 

Outra das preocupações muito presentes é o aumento do desemprego. E a sua relação com os 

baixos níveis de qualificação. 

Em relação aos diversos níveis de ensino, são apontadas fragilidades ao ensino superior, para 

que se adapte mais e melhor aos desafios de inovação e excelência. 

“O ensino superior encontra-se actualmente perante um conjunto de desafios (...) estes desafios 

encontram-se enquadrados numa perspectiva de aprendizagem ao longo da vida e de constituição de 

parcerias de investimento e desenvolvimento entre os diversos actores do sistema de inovação” (Doc. 20). 

No que respeita aos outros níveis de ensino os desafios prendem-se com o acesso 

generalizado à educação pré-escolar e consolidação da universalidade do ensino básico de 9 

anos (entretanto anunciada a passagem para 12 anos, embora nos documentos analisados esta 

ideia ainda não esteja presente). Por outro lado,  evidencia-se a necessidade de estender 

profissionalmente a educação e a formação de nível secundário. Para conseguir responder aos 

desafios, o documentos evidenciam a necessidade desenvolver um processo de avaliação para 

monitorizar todas as transformações. 
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Portanto, as qualificações são amplamente divulgadas como um dos principais “remédios” 

para as fragilidades da situação socioeconómica portuguesa diagnosticadas ao longo dos 

documentos. 

“A promoção dos níveis de qualificação de base assume-se pois como instrumento fundamental de 

combate ao desemprego mas também da política de igualdade de género, na medida em que as mulheres 

são mais penalizadas pelo agravamento do desemprego de longa duração (representando 56% dos 

desempregados de longa duração actualmente inscritos” (Doc. 21). 

Gostaríamos de evidenciar uma tendência que identificámos aos longos dos documentos e que 

se centra muito na linguagem económica, baseada em termos como investimento, ganhos, 

produtividade, etc. Mesmo quando associados a ganhos individuais, parece-nos estar muito 

presente este tipo de linguagem empresarial, como é exemplo o excerto seguinte: 

“A educação é também uma importante condição do desenvolvimento pessoal e, por isso, um factor 

decisivo para o aproveitamento do investimento em formação” (Doc. 21).  

Outra das tendência a que também já nos referimos, é a recorrência às organizações 

internacionais como fonte de legitimação das opções políticas em Portugal, em matéria de 

educação e de formação. Para ilustrar esta tendência seleccionámos dois excertos do 

documento 21: 

“A OCDE, no mesmo sentido, propõe para Portugal, como prioridade política para incrementar a 

produtividade da força de trabalho, o “reforço da escolarização ao nível do secundário”. 

“A UNESCO tem alertado para que a promoção do acesso à educação contribui para proporcionar 

melhores níveis de participação cívica, política e cultural” (Doc. 21). 

Portanto, em jeito de conclusão, gostaríamos de resumir as principais leituras que as 

categorias que enquadram os aspectos ideológicos que procurámos identificar nos 

documentos, nos suscitam. 

Primeiramente, temos o facto de mesmo ao nível ideológico, existiram presenças muito fortes 

de finalidades e pressupostos relacionados com a qualificação da população e investimento 

em capital humano, como forma de contribuir para o crescimento económico do país, através 

da inovação e competitividade. 

Temos também, ainda que menos significativos, os argumentos em torno da coesão social e 

da realização pessoal, estão também associados a ideias de aumento de qualificação da mão-

de-obra, do que a questões relacionadas com a cidadania activa, a liberdade individual ou a 

resposta a necessidades pessoais.  

Portanto o discursos que sustenta estas finalidades é o mesmo: qualificação e empregabilidade.  
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Normalmente encontramos estas questões sempre associadas ao desenvolvimento económico 

do país que pressupõe indivíduos a viver com qualidade de vida, o que pressupõe a 

estabilidade no emprego, que pressupõe o constante investimento nas qualificações e que 

envolve um maior investimento na educação e na formação.  

São estes os principais aspectos ideológicos que encontramos como alicerce da estratégia de 

ALV. Na verdade, visto que analisamos documentos de áreas do emprego e das qualificações, 

poderíamos dizer que este tipo de questões não estão desajustadas. No entanto, são estes os 

documentos que enquadram politicamente a estratégia de ALV, que aqui surge mais como um 

instrumento um meio de qualificação da população, e pouco mais. 

Para complementarmos estas conclusões desenvolvemos uma análise de conteúdo lexical, 

para contabilizarmos a frequência de alguns termos que nos parecem poder espelhar melhor as 

concepções implícitas em torno dos aspectos mais ideológicos, mais precisamente, em relação 

às finalidades das estratégias políticas presentes nos documentos. 

Mais uma vezes destacamos o facto destes documentos não serem documentos 

exclusivamente dedicados à ALV, mas sim documentos relativos ao emprego e à qualificação, 

que são considerados como os documentos políticos que enquadram a política de ALV. 

Referimos este facto para alertarmos para a frequência de alguns termos, que não se deve 

estranhar, dado o tema tratado no documento.  

Os termos que identificámos para contabilização foram: economia, crescimento económico, 

emprego/empregabilidade, coesão social, desenvolvimento pessoal/individual, cidadania e 

competitividade. Os resultados estão no quadro seguinte.  

 

Quadro 60. Síntese dos resultados da análise lexical sobre as finalidades da estratégia de ALV em 

Portugal. 

Vocábulos Doc. 18 Doc. 19 Doc. 20 Doc. 21 TOTAL 

Economia 6 23 26 2 57 

Crescimento económico 3 19 9 5 36 

Emprego/empregabilidade 20 134 715 19 888 

Coesão social 1 25 13 4 43 

Desenvolvimento 
pessoal/individual 

2 0 2 3 7 

Cidadania 1 4 10 2 17 

Competitividade 4 51 24 5 54 
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Como é visível no quadro anterior, existe uma forte presença quantitativa de vocábulos 

associados a finalidades económicas, nomeadamente associados ao emprego e à 

empregabilidade. Para este facto, muito contribui o documento 20, que define o Plano 

nacional de emprego, mas que tem um capítulo dedicado à formação e qualificação dos 

portugueses. No entanto, ultrapassando as limitações que esta quantificação pode representar, 

é inegável que existe um maior número de palavras associadas à economia e ao emprego, em 

detrimento de termos relacionados com a cidadania e o desenvolvimento pessoal e individual, 

cuja presença de vocábulos é significativamente inferior. 

Seguindo esta fase quantitativa da nossa análise de conteúdo, propomos neste ponto, também, 

introduzir o debate entre as linguagem a que estes documentos respeitam, ou seja o debate 

entre a linguagem da educação e a linguagem da aprendizagem. 

Aqui, temos que ter em consideração, tal como tivemos em relação aos documentos que 

analisámos em francês, às questões linguísticas, cujos termos podem ter conotações diferentes 

de língua, para língua.  

No entanto, pareceu-nos pertinente contabilizar termos como educação, aprendizagem, 

formação, aprendizagem ao longo da vida e escolarização, para verificar que tipo de 

linguagem os documentos portugueses favorecem. 

Os nossos resultados estão sintetizados no quadro seguinte. 

Quadro 61. Síntese dos resultados da análise lexical sobre o debate entre linguagem da educação e 

linguagem da aprendizagem em Portugal. 

Vocábulos Doc. 18  Doc. 19 Doc. 20 Doc. 21 TOTAL 

Educação 84 24 182 53 343 

Aprendizagem 48 11 37 12 108 

Formação 144 52 608 101 905 

Aprendizagem ao longo da 
vida 

25 7 24 2 58 

 

Do quadro seguinte podemos tecer as seguintes considerações: por um lado, nos documentos 

analisados, não nos parece que a linguagem da educação esteja desfavorecida em relação à da 

aprendizagem, pois existe uma maior frequência do vocábulo “educação” (343 vezes), em 

relação ao vocábulos “aprendizagem” (108 vezes); por outro lado, o que nos parece existir 

nestes documentos, é uma forte presença de uma linguagem da formação, em detrimento da 
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linguagem da educação e da aprendizagem, dada a enorme presença quantitativa do vocábulo 

“formação” (905 vezes). 

Portanto, Portugal surge-nos, aqui com uma posição sui generis, no sentido em que parece 

estar mais preocupado com a formação, que pressupõe uma formação técnica, especializada, 

mais vocacionada para o desempenho de uma profissão, do que a educação entendida como 

um processo de desenvolvimento individual, que passa não apenas pela aquisição de 

competências profissionais e escolares como, também, competências transversais à vida 

quotidiana, nas suas várias fases e em vários contextos. 

Passamos de seguida à análise dos aspectos mais programáticos dos documentos. 

 

3.2. Os objectivos operacionais e de aplicação concreta 

Depois de termos analisado as questões de carácter mais ideológico, passamos agora para uma 

segunda categoria de análise onde procuraremos identificar como é que a estratégia de ALV 

se propõe implementar nos documentos, em termos de medidas e acções. 

Do ponto de vista do desenvolvimento do país, os objectivos são claramente quantificáveis e 

ilustrados pelo excerto seguinte: 

“Através da implementação das políticas nele previstas, pretende-se que Portugal contribua positivamente 

para um novo ciclo de afirmação da União Europeia à escala global, e conseguir no horizonte de 2008 

reduzir o deficit público do País para 2,8% do PIB, aumentar o investimento público e criar condições 

para triplicar o investimento privado em investigação e desenvolvimento (como contributo para que a 

despesa de I&D na UE. atinja a meta de 3% do PIB em 2010), atingir uma taxa de crescimento anual do 

PIB de 2,6% e uma taxa de emprego global de 69% (Doc. 19). 

O mesmo documento, refere uma série de objectivos relacionados com a formação e a 

qualificação, que decorrem directamente de uma série de outros objectivos macro e micro 

económicos como: Reforçar a educação e a qualificação dos portugueses e adaptar os sistemas 

de educação e formação às necessidades de criação de novas competências; Promover a 

criação de emprego e atrair e reter o maior número de pessoas no emprego, prevenindo e 

combatendo o desemprego, nomeadamente de jovens e de longa duração; Gerir de forma 

preventiva e precoce os processos de reestruturação e deslocalização empresarial; Promover a 

flexibilidade com segurança no emprego num quadro de reforço do diálogo e concertação 

social; Modernizar o Sistema de Protecção Social; Desenvolver o carácter inclusivo do 

mercado de trabalho, promovendo, a igualdade de oportunidades para todos, a reabilitação e a 

reinserção, a conciliação entre a vida social e profissional e a igualdade de género. 

“Neste quadro, as metas a estabelecer para os próximos anos apostam na redução drástica do insucesso 
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escolar nos ensinos básico e secundário, no aumento dos jovens em cursos tecnológicos e profissionais de 

nível secundário e na generalização de escolhas curriculares apropriadas, atingindo metade do total dos 

alunos do ensino secundário, designadamente de natureza técnica e vocacional, para além da 

obrigatoriedade de formação profissional ou de frequência escolar até aos 18 anos e do aumento de 

diplomados e formações avançadas do ensino superior. A obrigatoriedade do ensino experimental das 

ciências e a diversificação de oportunidades de formação, com ênfase na valorização de aprendizagens 

práticas e na aquisição de competências técnicas são ainda objectivos prioritários”. 

“Adicionalmente, o Ensino Superior aposta na qualificação das novas gerações para as exigências do 

espaço europeu. Conseguir melhor relevância social e cultural e uma maior ligação ao mercado de 

trabalho para as formações superiores e melhorar a sua qualidade vai, portanto, de par com atrair mais 

pessoas para frequentá-las e assegurar as melhores condições para conclui-las com êxito” (Doc. 19). 

Dos excertos acima colocados, verificamos que os objectivos associados aos diversos níveis 

de ensino referido visam sobretudo, a valorização da formação profissional dos jovens, a sua 

qualificação técnica e a adequação destas ao mercado de trabalho. 

Tendo em conta os obstáculos e desafios acima referidos, os documentos evidenciam uma 

série de acções e medidas que têm vindo a ser implementadas, no sentido de atingir as 

principais finalidades referidas nos documentos: elevar o nível de qualificações da população 

e, ao nível do sistema de ensino, reduzir as taxas de insucesso e de abandono escolar. 

Nesse sentido, as políticas portuguesas têm visado as seguintes medidas:  

• Alargar a cobertura da rede pré-escolar; 

• Reformar o ensino básico; 

Uma das acções muito referidas nos documentos é a iniciativa Novas Oportunidades, que visa, 

acima de tudo elevar as qualificações dos portugueses através das seguintes acções: criação de 

condições para a transparência e reconhecimento de competências; promoção da eficiência 

dos sistemas de educação e formação; diversificação de oportunidades de educação e 

formação e de aprendizagem; mudança das práticas das instituições e dos profissionais da 

educação e formação; promoção das TIC nos contextos de aprendizagem. 

“A execução da Iniciativa tem superado as metas definidas, nomeadamente no que diz respeito aos jovens, 

ao nível da oferta de dupla certificação (120.000 abrangidos em 2006), para o que contribuiu 

decisivamente a aposta no ensino profissional (560 turmas e 23.500 alunos em 2006/07 face a 73 turmas e 

12.000 alunos no ano anterior) e também o alargamento dos cursos de educação e de formação de jovens. 

Quanto aos adultos, foram promovidas as oportunidades de ALV através da oferta de cursos EFA (20.000 

abrangidos) e alargado o horário pós-laboral “(Doc. 18). 

Esta iniciativa visa atingir a população jovem e a população adulta e tem  três metas muito 

claras a atingir até 2010: 
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• Ter o 12º ano como referencial mínimo de formação obrigatório para todos; 

• Colocar 50% dos jovens do ensino secundário em percursos formativos de dupla 

certificação: educativa e profissional; 

• Qualificar 1 milhão de activos, ou seja 20 % da população activa. 

Ainda dentro deste quadro político, são referidas as medidas que visam o aumento de 

qualificações dos adultos, nomeadamente através de centros de RVCC (Reconhecimento , 

Validação e Certificação de Competências)  a nível do 9º ano e a preparação do alargamento 

deste processo até ao 12º ano, agora implementadas através dos chamados “Centros Novas 

Oportunidades” e dos cursos de Educação e Formação de Adultos.  

Existem ainda iniciativas como o Acordo para a Reforma Profissional, assinado com os 

parceiros sociais, como instrumento de qualificação da população; O Catálogo Nacional de 

Qualificações (CNQ) cuja primeira versão se encontra disponível para discussão e 

melhoramento e funcionará como referência em matéria de formação profissional inicial e 

contínua, para a generalidade das entidades formadoras; O Acordo para a Reforma da 

Formação Profissional que visa fomentar o envolvimento dos Parceiros Sociais na 

dinamização da negociação colectiva sobre a formação profissional. 

No âmbito da reforma do ensino superior foi recentemente aprovada regulamentação que rege 

a constituição, as atribuições, a organização, o funcionamento, a competência orgânica e a 

fiscalização pública das instituições de ensino superior. 

 O Plano para a Integração dos Imigrantes preconiza diversas medidas de melhoria do acesso 

à educação e formação, nomeadamente a adequação das estratégias de acolhimento escolar às 

especificidades de alunos descendentes de imigrantes, o envolvimento de mediadores 

socioculturais em contexto escolar, o reforço dos gabinetes de Educação nos Centros 

Nacionais de Apoio ao Imigrante e a aplicação do Sistema RVCC aos imigrantes, entre outros. 

O Plano de Acção para a Integração das Pessoas com Deficiência ou Incapacidades (PAIPDI), 

em vigor até 2009, define um conjunto de medidas e acções de promoção de reabilitação, 

integração e participação das pessoas com deficiência na sociedade. 

Ao nível do ensino superior, encontrámos referências, apenas num documento (Doc. 20) ao 

programa maiores de 23, como uma das medidas que facilitam jovens adultos com mais de 23 

anos a aceder ao ensino superior: 

“No sistema de ensino superior foram introduzidos mecanismos de simplificação e de flexibilização de 

acesso ao ensino superior por parte de novos públicos, nomeadamente indivíduos que, não estando 

habilitados com curso de ensino secundário ou equivalente, façam prova adequada de capacidade para a 
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sua frequência” (Doc. 18).  

Vejamos, então, com mais pormenor o tipo de acções que esta iniciativa preconiza. Para este 

propósito, tomaremos o documento 21 como principal referência, visto ser o documento de 

apresentação desta iniciativa. 

Como já referimos, o programa Novas Oportunidades está dividido em jovens e adultos. 

“O primeiro eixo consagra, como recurso fundamental para estancar o fluxo de jovens que deixam os 

sistemas de educação e formação sem concluírem o ensino secundário, um claro reforço do ensino 

profissionalizante de dupla certificação, fazendo com que o número de vagas em vias profissionalizantes 

passe a representar metade do total de vagas ao nível do secundário. O objectivo é claro: fazer com que o 

12º ano de escolaridade seja o patamar mínimo de escolarização dos jovens que saem hoje dos sistemas 

de educação e formação e que os trajectos de qualificação profissional garantam, em simultâneo, uma 

certificação escolar e profissional”.  

“Para os adultos, a estratégia definida é a de possibilitar aos que já estão no mercado de trabalho sem 

terem completado o 12º ano de escolaridade uma nova oportunidade. A expansão da oferta de cursos de 

educação e formação de adultos e o alargamento da rede e número de pessoas abrangidas pelo Sistema de 

Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências constituem os elementos nucleares desta 

estratégia. Este sistema é encarado como via estratégica para envolver adultos em percursos qualificantes 

na justa medida em que permite reconhecer as competências adquiridas pela experiência, ao mesmo 

tempo que se propõem itinerários formativos adequados ao ponto de partida de cada um” (Doc. 21). 

As medidas relativas à população jovem visam, sobretudo, 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 profissionalizante e da exigência em garantir 

melhores taxas de aproveitamento escolar. 

Estes objectivos são implementados através de um conjunto de metas e medidas 

quantificáveis. 

Portanto, de uma maneira geral podemos verificar que associadas a estas medidas temos 

objectivos de qualificar, certificar, empregar e profissionalizar. 

Da análise destas medidas e acções, que são sempre acompanhadas por uma forte referência a 

números e estatísticas, ou seja a resultados quantificáveis, gostaríamos de realçar algumas das 

nossas leituras. 

Temos, também presente a ideia de que esta qualificação tem por base o reconhecimento e a 

validação das experiências de aprendizagem adquiridas. 

O ensino secundário e as competências-base devem ser os referências mínimos de formação 

da população adulta. 
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É preciso certificar o maior número possível de competências e de aprendizagens e, para isso, 

deve ser melhorado o desempenho das instituições e dos profissionais com competências para 

o fazerem. 

Portanto, de uma maneira geral, parece-nos que todas as acções programáticas que 

encontrámos nos documentos analisados, vão de encontro a uma visão de ALV que é 

explicitamente associada à qualificação, certificação e profissionalização da população, em 

particular da população jovem e adulta, por forma a responder aos desafios do mercado de 

trabalho, e consequentemente do crescimento económico que se deseja para Portugal. 

Por outro lado, parece-nos, também, que estes objectivos se desejam concretizar num curto 

espaço de tempo, sendo as acções nesse sentido muito facilitadoras da certificação de 

experiências adquirida, o que na base é um dos princípios da ALV, mas que na prática pode 

subverter este princípio a um princípio de acumulação de competências com fins claramente 

economicistas. 

Para aprofundar esta análise considerámos que seria pertinente, desenvolver uma análise de 

conteúdo lexical, por forma a contabilizar alguns dos termos que nos parecem ser mais 

evidentes e, ao mesmo tempo, contabilizar termos que nos parecem associados a concepções 

de ALV que estão menos evidenciadas nos textos. 

Nesse sentido, seleccionámos os seguintes vocábulos para esta análise: certificar/certificação; 

qualificar/qualificação; competências; escolarização; investimento; eficiência e qualidade. 

 

Quadro 62. Síntese dos resultados da análise lexical os objectivos da estratégia política de ALV em 

Portugal. 

Vocábulos Doc. 18  Doc. 19 Doc. 20 Doc. 21 TOTAL 

Certificar/certificação 35 17 51 30 133 

Qualificar/qualificação 56 53 142 54 305 

Competências  44 21 117 30 212 

Escolarização 1 1 6 26 34 

Investimento 10 38 52 23 123 

Eficiência 8 31 6 2 47 

Qualidade 32 43 63 11 149 
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Da análise dos dados que obtivemos, complementamos a nossa interpretação de que existe 

uma forte carga programática associada a objectivos de qualificação da população, para a 

aquisição de competências e com recurso à certificação, como forma de reconhecimento de 

aprendizagens adquiridas. 

Outra das evidências quantitativas e que também confirma as nossa interpretações anteriores é 

a forte presença de objectivos de aumento de qualidade, quer da oferta de oportunidades de 

educação e formação, quer a respeito da qualidade da mão-de-obra portuguesa. 

A forte presença do termo qualidade, faz-nos levantar uma questão que já tínhamos verificado 

aquando da nossa análise qualitativa que é o facto de, nos documentos, existir um tipo de 

linguagem muito associado à linguagem económica, onde os termos produtividade, custos, 

investimento, surgem muitas vezes (como é exemplo as 123 vezes que o termo investimento é 

referido, e o termo qualidade (149 vezes). 

É claro que estas interpretações são sempre limitadas, dado que seria necessário contabilizar 

todos os vocábulos presentes nos documentos, para depois termos uma noção da sua presença 

relativa. No entanto, ainda que limitado, pareceu-nos que este exercício pode ajudar a 

esclarecer algumas questões que já abordámos e as que de seguida iremos tratar. 

 

3.3.  As modalidades educacionais e níveis de educação  

Nesta categoria de análise interessou-nos identificar que tipo de modalidades de educação e 

aprendizagem são mencionados nos documentos, bem como os níveis de educação que são 

mais referidos. 

Na análise dos aspectos ideológicos, introduzimos a questão da linguagem da educação e da 

aprendizagem e percebemos que, nestes documentos, está muito marcada uma linguagem da 

formação, não apenas pela frequência deste termo, como também as finalidades e os 

objectivos que estão associados às políticas. 

No entanto, ao longo de alguns documentos encontramos referências a modalidades de 

aprendizagem tendo em conta a sua formalização e tendo em conta as vias mais 

profissionalizantes, embora o termo “aprendizagem ao longo da vida” não esteja, tão presente 

quanto seria de desejar. 

Verificámos também que, para além dos documentos favorecerem a linguagem da formação, 

em particular para o exercício profissional, existe uma forte associação entre a educação 
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escolar e a qualificação das pessoas por forma a prepará-las para um percurso de constante 

aprendizagem e reconversão de competências.  

Nesse sentido, encontrámos um conjunto de referências a níveis de escolarização, muito 

poucas referências  modalidades de aprendizagem tendo em conta o nível de formalidade, 

designações relativas a processos profissionalizantes e designações a processos de 

aprendizagem dos adultos. 

Nesse sentido, encontrámos vários termos para expressar quer as modalidades de 

aprendizagem, quer os níveis de aprendizagem. Depois de procedermos a um levantamento 

dos termos mais usados, utilizámos, mais uma vez, uma abordagem quantitativa, para 

percebermos o peso que estes vocábulos têm nos textos. 

Desta nossa análise salientamos os seguintes resultados: 

 

Quadro 63. Análise de Conteúdo Lexical: Frequências e Presenças modalidades educativas e níveis de 

educação – Portugal. 

 Modalidades educativas e níveis de educação 

Vocábulos mais frequentes Formação profissional – Frequência absoluta: 475 

Ensino Superior Frequência absoluta: 138 

Certificação: Frequência absoluta: 132 

Reconhecimento: Frequência absoluta - 82 

Vocábulos menos frequentes Educação formal Frequência absoluta: 8 

Educação/formação não formal: Frequência absoluta: 8 

Educação/formação informal: Frequência absoluta: 10 

Formação inicial: Frequência absoluta: 11 

 

Neste quadro destacamos, apenas, os vocábulos mais frequentes e menos frequentes nos 

textos.  

Antes de mais, é de referir que os processos relacionados com os processos de aprendizagem 

de adultos, a que associamos termos como reconhecimento, certificação, valorização, 

educação de adultos ou validação, estão muito presentes nos documentos analisados. Esta 

evidência comprova algo que temos vindo a referir nas categorias anteriores e que é a 

orientação das políticas para a preparação de uma mão-de-obra que se quer mais e melhor 

qualificada. 

Para reforçar esta ideia, em segundo aspecto que gostaríamos de realçar da análise dos nossos 

dados é a expressividade quantitativa muito significativa do termo “Formação profissional” 

que se destaca de todos os outros vocábulos que quantificámos (475 vezes). Enquanto que 
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outros termos mais relacionados com vias de profissionalização estão menos presentes, como 

formação inicial (11 vezes) e formação contínua (26 vezes). 

Em termos de níveis de ensino, verificamos que o ensino superior está mais presente nos 

documentos que os restantes níveis de ensino. O ensino superior tem uma frequência de 138 

presenças, enquanto que o ensino secundário tem 61 presenças e o ensino básico tem 55. O 

ensino pré-escolar é o menos referido nos documentos com uma frequência absoluta de 34 

vezes. 

Portanto, de uma maneira geral podemos afirmar que nos documentos políticos referentes a 

Portugal existe uma forte valorização de modalidades de aprendizagem relacionadas com os 

processos de educação e formação de jovens e adultos. Por um lado existe uma forte 

valorização de modalidades de valorização e reconhecimento de aprendizagens adquiridas, 

por outro, existe uma forte tendência para os processos de formação profissional. 

Ao nível dos processos de escolarização, o ensino superior é o mais significativo, em termos 

de frequência, o que mais uma vez realça a tendência para o aumento de qualificações que as 

políticas portuguesas visam atingir. Os textos referem muito a necessidade de generalizar o 

acesso ao ensino superior e, mais ainda, na necessidade das instituições de ensino superior se 

adaptarem mais às necessidades do mercado de trabalho, nomeadamente, em termos de 

inovação e desenvolvimento tecnológico. 

Finalmente, gostaríamos de realçar a fraca incidência de termos referentes ao nível de 

formalidade. As referências a níveis de formalidade normalmente são sempre associadas ao 

termos ALV, como um processo que integra a educação formal, não-formal e informal mas, 

depois, ao longo do documento a presença destes termos é muito residual. 

“Na sua dimensão transversal, a Estratégia Nacional de Aprendizagem ao Longo da Vida pretende atingir 

todos os escalões etários e incluir todas as formas de educação, de formação e de aprendizagem em meio 

formal, informal e não-formal, fazendo jus à definição da ALV como processo em que cada cidadão 

aprende “do berço ao túmulo” (Doc. 20). 

“Apesar dos progressos registados nas últimas décadas, esta iniciativa pretende atingir todos os escalões 

etários e formas de aprendizagem em meio formal, não formal e informal, potenciando os níveis de 

empregabilidade dos indivíduos em todos os momentos da sua vida activa” (Doc. 22). 

Estes dois excertos ilustram bem o tipo de abordagens presentes nos documentos, 

relativamente ao nível de formalidade. Por um lado, a definição do termo ALV engloba o três 

tipos de formalidade, mas depois, na prática, quando empregues no texto são relacionados 

com objectivos de empregabilidade e associados à vida activa. Mais uma vez se evidencia o 

carácter instrumental e utilitário que os documentos atribuem à processo de educação e 
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formação ao longo da vida. Portanto, embora sejam convocados os diversos níveis de 

formalidade dos processos de aprendizagem, a intencionalidade atribuída aos processos de 

aprendizagem implicitamente não os incluem. 

Portanto, retiradas estas leituras dos dados sobre as modalidades e processos de aprendizagem, 

passamos de seguida a outra categoria de análise relacionada com os actores individuais e 

colectivos implicados na ALV. 

 

3.4.  Os Actores, Individuais e Colectivos, Implicados na Aprendizagem ao 

Longo da Vida 

Esta categoria de análise tem por objectivo identificar os actores individuais e colectivos que 

nos documentos surgem como implicados no processo de ALV e, também, perceber quais 

destes actores são mais valorizados no processo. 

Da nossa análise qualitativa, foram destacados vários termos referentes a actores que os 

documentos realçam como importantes para a implementação da estratégia de ALV. Esta 

variedade, para ser melhor compreendida, precisou, em nosso entender de, de uma 

organização que nos facilitasse a sua leitura.  

Estas categorias de análise temática, exigiu uma analise com maior detalhe por forma a 

identificarmos não apenas os vocábulos que se referem a cada uma das categorias mas, 

também, uma análise lexical quantitativa para percebermos a incidência de uns em relação aos 

outros. 

Apresentamos, de seguida, o quadro síntese onde apresentamos os resultados que mais se 

destacam, por cada categoria temática. 
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Quadro 64. Síntese dos resultados da análise lexical quantitativa dos actores individuais e colectivos, 

implicados na Aprendizagem ao Longo da Vida – Portugal. 

 

No quadro acima apenas indicamos sintetizados alguns resultados. Tentaremos dar, agora 

conta, mais detalhadamente de outros dados que não constam no quadro. 

Em relação à designação genérica de sujeitos, podemos verificar pelo quadro acima, que é um 

dos conjuntos categoriais mais referidos nos textos dos documentos. Encontramos referências 

que podemos agrupar em designações genéricas, designações de carácter social e designações 

referentes a grupos etários. 

Em relação a designações genéricas, os termos “cidadãos” e “população” são, sem dúvida os 

termos mais frequentes, o que levanta a hipótese de existir uma necessidade de convocar 

todos os que pertencem ao território nacional nos objectivos que se pretendem. Por outro lado, 

é interessante verificar que existem termos como “mão-de-obra” ou “capital humano” para 

designar genericamente os sujeitos que aprendem. Mas este conjunto categorial, não é tão 

diverso como os restantes. 

“Uma Administração que aposte no desenvolvimento do seu capital humano e na racionalização dos seus 

organismos, adoptando novas arquitecturas organizacionais, desenvolvendo redes e parcerias e 

valorizando o seu capital humano” (Doc. 19). 

 Designação genérica de 
sujeitos  

Designação específica de 
sujeitos de educação/ 
aprendizagem 

Designação específica de 
profissionais de 
educação/formação 

Designação de actores 
colectivos/contextos de 
educação/formação 

Frequência 
Absoluta 
Total 

1084 167 62 1011 

 

Vocábulos 
mais 
frequentes 

Jovens 

Freq. absoluta: 260 

Adultos 

Freq. absoluta: 152 

Desempregados 

Freq. Absoluta: 112 

 

Alunos 

Freq. absoluta: 74 

Estudantes 

Freq. absoluta: 39 

Formandos 

Freq. Absoluta: 46 

 

Professores 

Freq. absoluta: 38 

 

Empresas 

Freq. absoluta: 266 

Mercado de trabalho 

Freq. absoluta: 144 

Estado+Ministérios+ Governo 

Freq. Absoluta: 138 

 

 

Vocábulos 
menos 
frequentes 

Crianças 

Freq. absoluta: 46 

Idosos 

Freq. absoluta: 36 

Imigrantes 

Freq. Absoluta: 34 

 

Diplomados 

Freq. absoluta: 6 

Licenciados 

Freq. absoluta: 2 

 

Formadores 

Freq. absoluta: 14 

Docentes 

Freq. Absoluta: 10 

 

Câmaras municipais 

Freq. absoluta: 3 

UNESCO 

Freq. absoluta: 2 
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“Assim, na justa medida em que as características do nosso tecido produtivo têm sido favoráveis ao 

desenvolvimento de actividades intensivas em mão-de-obra” (Doc. 21). 

As designações de carácter mais social, envolvem termos como: “trabalhadores”, 

“desempregados”, “empregados”, “activos”, “pessoas com deficiência”, “famílias”, 

“imigrantes”, “estrangeiros”.  

Neste grupo de sujeitos, os que mais se destacam são os termos “trabalhadores” e “activos”  e 

“desempregados”. Esta evidência demonstra que o público-alvo das políticas expressas nestes 

documentos, tende a ser aqueles que, ou estão no mercado de trabalho e, por isso necessitam 

de ser mais e melhor qualificados para nele se manterem; e, dar qualificações aos que não 

estão no mercado de trabalho, para que nele possam competir.  

Em termos de preocupações com as pessoas em maior desvantagem social, não nos parece 

existir uma evidência clara, visto que grupos associados a esta categoria não são muito 

referidos, quando comparados com os anteriores. O mesmo acontece para as designações 

relativas ao género, que são muito pouco frequentes nos textos. 

Em relação às designações de carácter etário, os jovens e os adultos são inquestionavelmente 

os que mais vezes são referidos nos documentos, em detrimento dos idosos e das crianças, 

cujo número de referências é menos de metade. Mais uma vez fica claro que o enfoque das 

medidas e das acções centra-se nas faixas etárias mais próximas do mercado de trabalho e que 

necessitam de medidas prioritárias. 

Em jeito de conclusão, no que diz respeito a este conjunto categorial, apenas gostaríamos de 

chamar a atenção para o facto de, nos documentos analisados, não nos parecer estar muito 

vincada uma tendência para a responsabilidade individual pelo processo de aprendizagem, 

como aconteceu com outros países. Parece, sim, estar mais presente a ideia de que o sujeito 

está implicado no processo de sociedade de aprendizagem, onde a sua qualificação é 

fundamental para o bem comum.  

Passamos agora para outro conjunto categorial que diz respeito às designações específicas dos 

sujeitos de aprendizagem. Este conjunto categorial parece-nos ser muito “pobre” quando 

comparado com os documentos de outros países. Termos como “aprendente” não surgem no 

léxico dos documentos portuguesas, remetendo sempre este tipo de designações para o 

processo tradicional de educação e aprendizagem. Nesse sentido, os termos “alunos” e 

“estudantes” são o que surgem mais vezes nos textos, a par do termo “formandos”, embora 

este último mais expressivo no documento 20 e inexistente nos documentos 19 e 21. 

 “Reforçar de forma sistemática as condições para a investigação científica de docentes e estudantes do 

Ensino Superior” (Doc. 20). 
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“Dar maiores possibilidades aos formandos em matéria de formação e aprofundamento das matérias”(Doc. 

21). 

Em relação aos profissionais do processo de educação e aprendizagem, esta situação é ainda 

mais evidenciada, no sentido em que estas designações são muito residuais nos documentos. 

Ainda assim, as que pouco surgem nos textos referem-se exclusivamente a profissionais 

envolvidos em contextos formais e não-formais de educação. Normalmente as referências a 

esta categoria são no âmbito de alterações que visam a maior qualificações destas classes de 

profissionais e a sua adaptação às necessidades de qualificação da população. 

“A alteração do Estatuto da Carreira Docente, entendida como uma oportunidade fundamental para 

reforçar as estratégias de promoção do sucesso, de prevenção do abandono escolar precoce e de melhoria 

da qualidade das aprendizagens, procurando estimular o empenho dos docentes e orientar a sua actividade 

e a organização da escola para resultados reconhecidamente melhores” (Doc. 20). 

Apenas uma nota para dizer que, embora não sendo profissionais, os pais, encarados como 

orientadores do processo de educação e formação, são referidos apenas três vezes nos quatro 

documentos.  

Passamos agora para a categoria dos actores colectivos e dos contextos de educação e 

formação. Esta é outra das categorias, que a par das referência genéricas aos sujeitos 

envolvidos nos processos de educação e aprendizagem, constituem as categorias com maior 

número de referências nos documentos e onde há uma maior variedade de termos associados.  

Em relação ao número de referências, verificamos que os vocábulos mais referidos são as 

“empresas”, o “mercado de trabalho” e os vocábulos associados aos poderes políticos centrais. 

Destas evidências retiramos algumas leituras. Primeiro, o facto de os termos associados, mais 

uma vez, ao emprego serem os mais referidos. 

No que respeita às empresas, os textos evidenciam a necessidade destas criarem condições 

que favoreçam a aquisição de competências em meio profissional e, também a sua 

aproximação aos estabelecimentos de educação e formação, no sentido de lhes fazerem chegar 

as suas expectativas em relação à formação de mão-de-obra. Existe também a necessidade das 

empresas apostarem no seu desenvolvimento tecnológico. Escolhemos os seguintes excertos 

para ilustrar estas tendências. 

“Estimular a criação de emprego qualificado em C&T: estimular as condições de desenvolvimento da 

I&D nas empresas, as parcerias com instituições de investigação (nacionais e multinacionais) e a 

viabilização de novas empresas de base tecnológica” (Doc. 19). 

Para além destes termos, existem também outros termos associados à categoria de actores 

colectivos, que podem suscitar algumas leituras: 



 470 

• Pelo número de referências, a UE é o organismo internacional com maior influência 

nas políticas de educação e formação portuguesas, seguida pela OCDE e pela 

UNESCO, muito pouco referida; 

• Através do número de referências a “parceiros sociais” e “associações”, podemos 

depreender que pode estar a emergir um esforço de envolvimento de outros actores 

colectivos, que não os directamente associados ao emprego e mercado de trabalho; 

• Verificamos que existe um significativo número de referências a “Centros Novas 

Oportunidades”, “Centros de Emprego”, “IEFP”, que reforçam a ideia de que as 

medidas e as acções propostas nos documentos visam primordialmente o 

envolvimento de organismos envolvidos no reconhecimento e validação de 

competências.  

Em termos de contextos de educação e formação, onde decorrem os processos de 

aprendizagem, verificamos que existe uma sobre valorização dos contextos profissionais, dos 

contextos de aquisição de competências, e dos estabelecimentos de ensino tradicionais, como 

as “escolas”, as “universidades” e os “politécnicos”, cuja presença é muito significativa. 

Portanto, em jeito de conclusão, apenas gostaríamos de realçar três ideias acerca dos actores 

implicados no processo de ALV, nos documentos de Portugal. Primeiro o facto de existir uma 

tendência explícita para implicar os sujeitos jovens e adultos, a quem as medidas analisadas 

mais se destinam, no sentido de aumentar, rapidamente, o seu nível de qualificações; depois, a 

ideia de que os profissionais dos processos de educação e formação, poderem estar a sofrer 

uma subvalorização, no sentido em que a sua função deixou de ser fundamental para a 

aquisição de competências, em especial, profissionais; finalmente, referimos outro aspecto 

que nos parece importante salientar que é o facto de os actores colectivos mais relacionados 

com o emprego e o mercado de trabalho serem os mais valorizados, no sentido em que o seu 

papel pode contribuir bastante para o aumento de qualificações em Portugal.  
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Notas conclusivas 

Portugal teve na sua formação história, especificidades muitos marcantes que o distinguem dos outros países 

analisados. Por um lado, o facto da sua unidade nacional se ter manifestado muito cedo. Por outro lado, temos o 

facto de ter sido um dos impérios mais ricos da história mundial, dominando cerca de metade dos territórios do 

globo. Foi um país que impulsionou o movimento dos descobrimentos s que trouxe inovações fundamentais ao 

mundo. No entanto, foi um país, cujos governantes sempre tiveram demasiado poder nos destinos da nação e do 

povo.  

Povo de brandos costumes, que se deixou adormecer numa ditadura militar que durou mais de 45 anos, e que 

levou milhares a combater em guerras que pouco lhes diziam, mas que soube implantar uma revolução sem 

sangue nem violência. 

Uma democracia ainda jovem, mas cujo rápido desenvolvimento, pode ter subvertido alguns dos seus principais 

valores. Ao longo da sua História, são vários os momentos que Portugal não soube aproveitar, e quando a 

riqueza prosperava era canalizada para bens individuais, esquecendo as infra-estruturas essenciais para alicerçar 

uma nação.  

Por todos os factos a que aludimos no primeiro ponto, Portugal tornou-se uma nação onde os atrasos 

tecnológicos, científicos, educativos, sociais e culturais ainda hoje são visíveis, e que, mesmo com a adesão a UE 

não soube ultrapassar.  

Uma economia altamente dependente da importação, uma política onde a esquerda e a direita oscilam entre 

mandatos governativos, uma sociedade caracterizada por um fosso crescente entre ricos e pobres e onde os laços 

culturais com outros povos de expressão portuguesa são muito fortes.  

Um país católico, onde a Igreja e o Poder deram as mãos durante vários séculos, deixaram criar uma população 

bom baixos níveis de literacia, quando comparada com outros países europeus.  

Em termos de políticas educativas, Portugal parece querer responder com o aumento da qualificação da 

população, por forma a ultrapassar o atraso tecnológico e a falta de competitividade económica que caracteriza a 

nossa sociedade. 

De facto, concordamos com a situação de semiperiferia que autores como Boaventura Sousa Santos e António 

Teodoro, atribuem ao nosso país.  
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CONCLUSÕES PARTE II 

 

Depois de termos feito uma análise descritiva de cada país nos capítulos anteriores, iremos agora, proceder à 

análise comparativa dos dados recolhidos dos documentos políticos analisados.  

Esta comparação irá ser desenvolvida a partir de uma justaposição das principais leituras que a recolha de dados 

nos suscitou e, será organizada de acordo com as categorias que orientaram a análise de conteúdo dos 

documentos. 

 

1. Análise comparativa das estratégias de ALV dos cinco estados-membros  

1.1.   Os aspectos ideológicos e conceptuais 

Antes de mais, realçar o facto de, no conjunto de todos os documentos, existir uma enorme 

diversidade quanto à forma e à natureza dos documentos, o que dificultou o nosso trabalho de 

análise, em particular quando nos debruçámos sobre os aspectos de ordem ideológica. 

No entanto, considerámos que deveríamos recorrer a um certo pragmatismo metodológico, 

que nos permitisse analisar os documentos de acordo com as mesmas categorias.  

No que respeita aos aspectos mais ideológicos presentes nos textos políticos que analisámos, 

podemos afirmar que, embora exista um discurso em todos os documentos que foca pontos 

comuns, na verdade os ideais orientadores das estratégias divergem de país, para país.  

 

Em relação às finalidades 

Nesta subcategoria de análise, tentámos compreender que ideais determinam a concepção e 

acção educativas dos países em estudo, e quais os sentidos explícitos e implícitos que as 

finalidades dessas políticas assumem, no que respeita à ALV. 

De uma maneira geral, podemos afirmar que a principal finalidade estratégica apontada pela 

maioria dos países (em particular Portugal, Bélgica e Reino Unido), é o crescimento 

económico, no entanto, este crescimento económico, em alguns países encontra-se mais 

matizado com finalidades relacionadas com a coesão social e o desenvolvimento pessoal 

(como é o caso da Dinamarca e da Eslovénia). 

No entanto, a maioria dos discursos refere pontos comuns, ainda que estes pontos sejam mais 

“visíveis” nuns países que noutros. Temos, por um lado, a valorização dos recursos humanos, 

considerada uma finalidade importante para todos os países, bem como a aprendizagem ao 
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longo da vida, a aquisição de conhecimentos e competências para fazer frente aos desafios 

actuais, entre os quais o crescimento económico desejável para toda a Europa.  

Encontramos, comum a todos os países, um discurso que foca aspectos relacionados com o 

desenvolvimento pessoal, a coesão social e o crescimento económico, embora, tal como já 

referimos, alguns atribuem mais peso a estas dimensões que outros (como a Dinamarca e a 

Eslovénia, que são os casos mais evidentes). 

Verificámos que os discursos variam muito consoante as os pontos de partida e as velocidades 

dos vários países, em termos de desenvolvimento. 

Por exemplo, no caso da Dinamarca, o discurso é, nitidamente, um discurso que aponta como 

principais finalidades o crescimento económico, aliado à inovação e ao progresso. De facto, 

para os dinamarqueses, é fundamental não apenas manter a situação favorável que têm no 

mercado mundial mas, também, trabalhar para a sua estabilidade e progresso, por forma 

serem líderes de mercado. 

Nos discursos políticos da Dinamarca existe um enorme valor atribuído a algo que considera 

ter já conquistado, que é a forte coesão social e o envolvimento e participação de todos nesta 

estratégia. 

Isto não nos surpreende, pois da análise da evolução histórica da Dinamarca, ficámos a 

perceber que a valorização das pessoas foi sempre a principal aposta da Dinamarca e a 

tradição do diálogo, da cooperação, da democracia e da diversidade fazem parte da cultura 

deste país. 

Portanto, a Dinamarca aponta como finalidades o desenvolvimento económico e tecnológico 

do país, não tendo como meio os recursos humanos, e a ALV, mas tendo como ponto de 

partida, e ao mesmo tempo de chegada, o envolvimento das pessoas na estratégia global do 

país, se assim podemos dizer. Neste contexto, a ALV surge associada à criatividade, à 

independência e a responsabilidade de todos e de cada um. 

Neste aspecto, a Dinamarca destaca-se de todos os outros países analisados, mas 

consideramos que isto tem muito a ver com a situação favorável da Dinamarca, como a 

tradição de qualificação dos seus cidadãos, com a tradição de união e cooperação de todos em 

prol do bem comum, que sempre nos pareceu ser muito relevante ao longo da sua história. 

Numa perspectiva geral, pareceu-nos que o RU se distingue dos restantes países por ser o 

único caso que assume claramente a ALV como algo que acontece depois da escolaridade.  
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Neste sentido, verificamos que as finalidades definidas nos documentos são claramente 

orientadas para ideais de crescimento económico, muito alicerçadas num discurso que quer, 

tal como a Dinamarca, ser um dos grandes líderes do mercado mundial e, em particular da 

Europa. O que está de acordo à posição ambígua que o RU vem mantendo em relação à UE. 

No RU, está explicitamente afirmado que a coesão social está condicionada pela 

empregabilidade e que, portanto, a ALV deverá ser uma forma de acesso de todos a um 

sistema de aprendizagem que seja suficientemente flexível para todos. Embora a Irlanda do 

Norte e a Inglaterra sejam mais fortes no que respeita a finalidades relacionadas com a 

empregabilidade e o impacto no desenvolvimento económico, enquanto que a Escócia e o 

País de Gales suavizam um pouco mais estas questões, a tendência geral é, de facto, para a 

valorização de finalidades de empregabilidade e crescimento económico. 

Em relação à Bélgica, também existem algumas distinções quando olhamos para os 

documentos da Flandres e os documentos das regiões de expressão francesa. Na Flandres 

encontramos mais marcados ideais de eficiência e qualidade para os quais a ALV deverá dar 

resposta através da qualificação e empregabilidade que deverão fomentar o empreendorismo. 

Nas comunidades de Bruxelas e de Valónia, as finalidades estão mais associadas à 

transparência, à transversalidade e à coerência dos sistemas educativos das comunidades de 

língua francesa. 

Isto denota que as tensões entre as etnias linguísticas na Bélgica continuam muito acesas. Ao 

mesmo tempo, ficamos com a ideia que a Flandres se aproxima mais dos padrões de 

desenvolvimento da Dinamarca e do Reino Unido, onde o discurso é mais associado ao 

melhoramento de uma situação já de si favorável, enquanto que nas regiões francesas a ALV 

surge associada à competitividade e, portanto, é preciso qualificar e valorizar as 

aprendizagens das pessoas de todas as regiões de expressão francesa.  

No entanto, no geral, ambas as regiões apontam finalidades de crescimento económico, 

associadas à empregabilidade. 

Continuando ainda a tecer algumas considerações em relação às finalidades a que as políticas 

estão associadas e o caso da Eslovénia é, também, muito distinto dos restantes casos que 

analisámos.  

Podemos afirmar que, em termos de finalidades, a Eslovénia foi o país onde encontrámos um 

maior equilíbrio entre as finalidades económicas, as finalidades sociais e as de 

desenvolvimento pessoal.  
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Aliás, foi na Eslovénia que encontrámos uma forte tendência para finalidades relacionadas 

com o desenvolvimento pessoal dos indivíduos, pelo seu prazer na aprendizagem, para a sua 

qualidade de vida como fonte de riqueza para a sociedade. 

Não se tem como fim apenas as qualificações da população, mas sim a aquisição de 

competências, conhecimentos, atitudes e valores, ao longo da vida, que satisfaçam não apenas 

necessidades profissionais, como também individuais e outras associadas ao todo social, 

como a tolerância e a multiculturalidade.  

Na Eslovénia, a estratégia de ALV está muito associada a questões de valorização individual, 

mas sempre associadas ao conceito de sociedade aprendente e não economia do conhecimento, 

o que poderá ser justificado, como hipótese pela diversidade interna em termos de etnias que 

caracteriza este país e a necessidade de construir uma unidade nacional tendo em conta que é 

um país recente, onde as influências são da UE na política são tão marcantes.  

No entanto, ao analisarmos os factores históricos, percebemos que, a Eslovénia teve a 

particularidade de “herdar” influências da Europa ocidental, ao mesmo tempo que convivia 

com os países do leste, e a necessidade de manter viva uma cultura e identidade governadas 

durante séculos por estrangeiros, trouxe, para além de todas as grandes adversidades, grandes 

benefícios para a população. O nível de instrução é muito elevado. Nesse sentido, a aposta 

numa estratégia que valorize as dimensões económica, pessoal e social está totalmente de 

acordo, com os valores e tradições eslovenas. Além do mais, foi o único país onde vimos, 

claramente estabelecidas finalidades relacionadas com a cidadania, enquanto que nos restantes 

estas finalidades são quase inexistentes, o que reforça a ideia de construção de uma unidade 

nacional no meio de tanta diversidade. 

No sentido totalmente oposto temos Portugal. A excepção de Portugal reside no facto de 

Portugal ter definida uma estratégia de ALV totalmente alicerçada em estratégias relacionadas 

com o emprego e a qualificação. Mesmo ao nível documental, não conseguimos encontrar um 

documento que diga respeito apenas à ALV. Esta, é enquadrada por documentos que dizem 

respeito a estratégias de emprego e de qualificação.  

Nesse sentido, as finalidades que Portugal atribui à ALV são explicitamente associadas à 

qualificação e ao mercado de trabalho. A estratégia de ALV é um meio para qualificar 

pessoas para responder às necessidades do mercado de trabalho. E, na perspectiva portuguesa, 

é preciso que esta requalificação e esta renovação de competências, aconteça ao longo de toda 

a vida.  
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No entanto, não podemos afirmar que não encontramos a ALV associada a finalidades de 

desenvolvimento social e individual. Elas estão lá mas, em nosso entender, são usadas como 

fonte de legitimação das opções relacionadas com a empregabilidade e a competitividade 

económica que são, claramente, o principal fim das políticas de Portugal.  

Existe também, no caso português, uma linguagem muito associada à economia, onde termos 

como “custos”, “investimento”, “produtividade”, “ganhos” são muito associados ao processo 

e à necessidade de aprender.  

O desenvolvimento pessoal e a coesão social, são implicitamente apresentadas como um meio 

para chegar à finalidade máxima de desenvolver economicamente o país, através do emprego, 

da inovação e do investimento. 

 

Em relação aos pressupostos 

No que respeita às principais ideias base e pressupostos que encontrámos nos documentos, 

existem alguns pontos comuns a todos os países e que são:  

• A cultura de ALV é fundamental para o desenvolvimento social e económico dos 

países; 

• O sucesso das estratégias de ALV depende do envolvimento de todos; 

• Os primeiros anos de vida são fundamentais para o sucesso da estratégia de ALV; 

• Há que melhorar a oferta de oportunidades de aprendizagem, de modo a aumentar a 

procura; 

• A ALV deve garantir a aquisição de conhecimentos e competências que se apliquem a 

todas as actividades em todas as fases da vida; 

• Uma elevada participação na ALV é condição essencial para a competitividade e para 

que todos participem no mercado de trabalho e na sociedade; 

• A aquisição de conhecimentos e competências dá às pessoas a hipótese de melhorar as 

suas condições de vida para poderem participar mais activamente no crescimento 

económico. 

São estes os principais pressupostos que são comuns e que encontramos referidos em todos os 

documentos dos países analisados. 

No entanto, ainda assim, encontrámos não divergências, mas questões diversas e que são 

referidas pelos países como centrais na estratégia de ALV. 
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No caso da Dinamarca, existe um reconhecimento dos recursos humanos como a principal 

fonte de riqueza do país e que a sua valorização em termos sociais, individuais e económicos, 

é condição essencial para a manutenção dos elevados padrões de desenvolvimento do país.  

Nesse sentido, a Dinamarca parte do pressuposto que as suas vantagens têm de ser mantidas e 

potenciadas e são estas as ideias principais que subjazem às políticas.  

O RU tem, também, algumas particularidades pois defende que os sistemas de educação e de 

formação devem estar centrados no indivíduo e nas suas necessidades, o que evidencia uma 

noção da educação e das aprendizagens como uma “commodity”, sendo o aprendente um 

cliente. 

Por outro lado, o RU também tem a particularidade de considerar que os problemas de 

exclusão só se resolvem com a empregabilidade e, nesse sentido, a ALV é considerada uma 

chave fundamental de sucesso. 

O RU, parte também do pressuposto que a avaliação e a “accountability” são fundamentais 

para o sucesso da estratégia de ALV, sendo que é tradição no RU ter políticas baseadas em 

evidências, que são consideradas fontes inestimáveis de informação para as políticas. Embora 

esta ideia esteja presente em todos os países, no RU ela assume uma maior centralidade. 

Embora na perspectiva do RU, a ALV seja algo que ocorre depois da escolaridade, reconhece-

se como fundamental, que as crianças tenham uma educação de qualidade para poderem no 

futuro vir a contribuir para a produtividade económica da sociedade (Inglaterra é um bom 

exemplo desta ideia). 

A personalização e a escolha educativas são, assim, consideradas fundamentais para a 

elevação do padrão de qualidade do ensino. 

Numa linguagem muito economicista, as políticas do RU partem do pressuposto que o 

investimento no conhecimento e nas competências trazem retornos económicos quer para os 

indivíduos, quer para as sociedades. 

No caso da Bélgica flamenga, verificamos que existe uma maior importância atribuída ao pré-

escolar, como condição essencial para a cultura de ALV. 

Por outro lado, na Bélgica a avaliação e a inspecção, tal como no RU são peças fundamentais 

para o sucesso das políticas.  

Nas comunidades de expressão francesa, as ideias base presentes nos documentos evidenciam 

mais a acção conjunta e a coerência das medidas entre as várias entidades políticas dentro da 

Bélgica francófona, como condição essencial para a estratégia de ALV. 
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Portugal e Eslovénia assemelham-se no que respeita à legitimação das suas opções a partir das 

orientações da UE, o que pode estar relacionado com a maior dependência destes dois países, 

em termos financeiros. Esta maior dependência da UE pode, também, estar relacionada com o 

facto destes dois países serem os países que têm uma data de adesão à UE mais tardia e, 

geograficamente, serem os mais afastados do centro, estando mais na periferia do “centro de 

decisão político” da UE. 

No entanto, distinguem-se em relação a outros aspectos. 

Por exemplo, a Eslovénia faz questão de afirmar que tem como ponto de partida, ao contrário 

da UE, a valorização dos aspectos cognitivos, emocionais e sociais, em toda a estratégia de 

ALV ao mesmo tempo que quer tirar partido de muitos aspectos positivos que a Eslovénia já 

conquistou. 

A Eslovénia tem também presente a ideia de que a educação é apenas uma das vias para 

aprender, no sentido em que a concepção de aprendizagem está associado a algo que acontece 

em toda a vida e em vários contextos. A explicitação deste pressuposto, tão claramente, nunca 

encontrámos em nenhum documento dos outros países. 

As principais ideias base que Portugal apresenta, tal como já referimos, recorrem às 

orientações da UE e, em nossa opinião, são quase que “manipuladas” para legitimar a aposta 

da qualificação dos portugueses. Esta tendência nas políticas de Portugal pode estar 

relacionada com o facto da realidade educativa portuguesa ser caracterizada por um enorme 

atraso, o que torna a aposta na qualificação absolutamente urgente. 

Os restantes pressupostos estão, maioritariamente associados aos jovens e aos adultos e à 

necessidade destes terem de fortalecer o mercado de trabalho, por forma a contribuir para a 

inovação e modernização do país. 

 

Em relação às preocupações 

As preocupações presentes nos documentos políticos dos cinco países têm algumas 

similaridades e outro pontos menos convergentes. 

Em relação ao que é mais comummente expresso por todos os países temos a preocupação 

geral de que todos devem ter iguais oportunidades de acesso aos sistemas de educação e de 

formação. Esta preocupação encontra-se em todos os documentos políticos que analisámos. 
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Nesse sentido, outra preocupação expressa por todos os países é a necessidade de elevar o 

padrão de qualidade das ofertas de educação e de formação, ao mesmo tempo que o sistema se 

deve tornar mais flexível para poder responder às necessidades de todos. 

O facto do processo de globalização estar a impor rápidas mudanças a que os países devem 

estar preparados para dar resposta é outra das preocupações de todos e, nesse sentido, todos 

referem que é preciso criar condições para que os mais desfavorecidos consigam ter acesso às 

mesmas oportunidades de aprendizagem, para não ficarem para trás.  

Por outro lado, existe também a tendência geral para o envelhecimento populacional, que é 

comum a todos os países e que todos os países pretendem responder com medidas de 

incentivo para que as pessoas permaneçam mais tempo no mercado de trabalho. 

Estas são, de uma maneira geral, as principais preocupações que os países partilham no seus 

documentos políticos. 

No entanto, existem algumas tendências divergentes. 

Por exemplo, a Dinamarca, embora também reconheça que a globalização impõe grandes 

desafios aos países, não encara estes desafios como problemas ou obstáculos, mas sim como 

oportunidades de emprego, inovação e desenvolvimento tecnológico. 

Nesse sentido, as preocupações expressas por este país não vão tanto no sentido de colmatar 

falhas do sistema, mas sim, garantir as condições favoráveis e, se possível potenciá-las. 

No entanto, a Dinamarca, ao nível do sistema escolar, expressa algumas preocupações em 

relação aos resultados dos seus alunos no PISA. Os dinamarqueses têm um dos sistemas 

educativos mais caros do mundo, nesse sentido, os documentos referem que os seus alunos 

devem ocupar os primeiros lugares nestes projectos de avaliação de competências, o que não 

acontece. Apontam-se, assim, reformas ao ensino primário e secundário, especialmente nas 

disciplinas das ciências, matemática e leitura.  

No ensino superior, as preocupações centram-se mais ao nível dos índices de desistência e da 

necessidade de oferta de mais formação de carácter profissional. 

Na sua grande maioria, para além das que já referimos, a Dinamarca expressa preocupações 

que vão mais no sentido da melhoria da qualidade do mercado de trabalho, como já tínhamos 

verificado nas categorias anteriores. 

Vejamos, de seguida, algumas particularidades em relação àquilo que preocupa mais o RU. 

Para além das preocupações comuns aos outros países e que já referimos, o RU, embora 
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considere a ALV como uma fase de aprendizagem pós-escolar, centra muito as suas 

preocupações na escola e nos níveis de ensino primário e secundário. 

As taxas de abandono escolar, o desinteresse pela aprendizagem, a falta de motivação, os 

comportamentos violentos e criminais, são algumas das áreas que o RU refere como áreas de 

intervenção prioritária.  

Isto porque, tal como já referimos, embora o RU considere a ALV uma fase pós-escolar, a 

consolidação de uma cultura de ALV começa nos primeiros anos de escolaridade, que se não 

forem positivos não garantiram as competências necessárias para a entrada no mercado de 

trabalho. 

Temos também, mais evidentes, preocupações em relação às qualificações dos adultos, que 

segundo o RU ainda são um problema grave, não apenas para os que já estão empregados, 

como também, para aqueles que estão fora do mercado de trabalho. 

Com excepção da Inglaterra, os documentos da Irlanda do Norte, da Escócia e de Gales, 

expressam algumas preocupações quando comparam as suas performances educativas uns 

com os outros o que, mais uma vez, vem demonstrar a falta de união que existe entre os países 

do reino. 

A Bélgica, tem a particularidade de demonstrar estar mais preocupada com o acesso dos mais 

desfavorecidos ao sistema de educação e formação, em especial a região flamenga, que 

salienta algumas das suas fragilidades em relação ao reconhecimento e validação de 

competências dos imigrantes, o que dificulta o seu acesso que à educação e formação, quer ao 

mercado de trabalho. 

Para as regiões de expressão francesa realçamos algumas das preocupações em relação à falta 

de coerência e transparência entre as diferentes entidades políticas dentro desta parte da 

Bélgica, especialmente, ao nível da formação profissional onde existe uma falta de 

coordenação entre as entidades e as políticas.  

Nesse sentido a parte francófona aponta algumas dificuldades que resultam da enorme 

diversidade de dispositivos de aprendizagem à disposição das pessoas e da falta de 

informação que existe para quem quer aprender, o que na perspectiva dos documentos, é um 

forte obstáculo à elevação da participação na ALV. 

Existem também algumas preocupações que se referem aos resultados dos alunos de 15 anos 

avaliados no PISA. 
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Finalmente, a Bélgica francófona quer inverter a tendência de reprodução de desigualdades 

que os sistema de ALV tem vindo a manter, pois continuam a ser os mais jovens e os mais 

qualificados a procurar mais ofertas de educação e formação. 

Em relação à Eslovénia, podemos afirmar que há um maior número de preocupações 

expressas, quando comparada com os restantes países. 

Digamos que as preocupações da Eslovénia, são as que estão mais centradas em aspectos da 

sociedade e do indivíduo. 

Mas vejamos mais detalhadamente as principais preocupações da Eslovénia. 

A crença de que a ALV é da exclusiva responsabilidade da área da educação é apontada como 

uma das fragilidades da Eslovénia, que defende que outras áreas como a economia, o emprego 

e as políticas sociais devem estar envolvidas na sua implementação. 

Nesse sentido os documentos políticos apontam grandes problemas ao que ainda se mantém 

do antigo sistema de educação e de formação, que contribui, em parte para que os princípios 

essenciais da ALV não estejam a ser implementados no prática. 

É interessante verificar esta preocupação, que apenas encontrámos nos documentos da 

Eslovénia, em relação aos princípios da ALV. 

Outra especificidade da Eslovénia, é a preocupação como a criação de novos métodos de 

ensino e aprendizagem que valorizem as competências de diálogo intercultural e inter-

geracional, e que sejam mais flexíveis para estimular o envolvimento dos parceiros sociais.  

A Eslovénia também está preocupada com o facto da educação de adultos ainda estar muito 

afastada das outras modalidades de educação e aprendizagem, o que revela que tem de haver 

mais transversalidade e coordenação entre os diversos níveis e modalidades. 

A comunidade tem de estar mais envolvida na criação de condições que apoiem as pessoas a 

frequentar as ofertas de aprendizagem, ao mesmo tempo que é preciso criar mais dispositivos 

de reconhecimento e certificação de competências, e mais orientação e aconselhamento. Na 

Eslovénia, existe ainda uma agravante, que é o facto da certificação ser uma parte 

complementar do sistema formal, que só funciona para aceder ao mercado de trabalho , e não 

para o acesso à educação formal. 

Ao nível escolar, as preocupações da Eslovénia centram-se mais ao nível da lentidão de 

resposta das instituições escolares aos desafios actuais de mudança e o facto deste tipo de 

oferta de ensino, na Eslovénia, ser só para jovens e crianças.  
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A Eslovénia está ainda numa fase de reforma dos seus sistemas de educação e de formação o 

que pode representar um obstáculo para o sucesso,  no sentido em que convivem ainda velhos 

e novos modelos.  

Em relação a Portugal, a grande maioria das preocupações que legitimam as opções políticas 

vão de encontro à falta de qualificações da mão-de-obra portuguesa, o que representa um 

grande entrave ao investimento estrangeiro. 

Nesse sentido, as áreas identificadas como prioritárias são a preparação daqueles que estão 

prestes a entrar no mercado de trabalho, os que já estão no activo, e os que estão 

desempregados. O défice nas qualificações dos portugueses é, sem dúvida, a principal 

preocupação das políticas expressas nos documentos analisados.  

Em paralelo, encontramos preocupações relativas aos níveis de insucesso e abandono escolar 

e a necessidade de garantir que as crianças e jovens fiquem mais tempo na escola, e que 

optem por ramos de ensino mais profissionalizantes.  

Portugal não descura a necessidade de criar sistemas de monitorização e avaliação, no sentido 

de controlar as medidas que estão a ser implementadas e avaliar as transformações que estão a 

ocorrer na realidade educativa. 

Estas foram as principais questões que comparámos, ao nível dos aspectos ideológicos 

presentes nos documentos. 

Ao desenvolvermos a análise de conteúdo lexical, estas ideias acima referidas confirmam-se. 

 

1.2.  Os objectivos operacionais e de aplicação concreta 

Passamos agora para a análise comparativa dos dados que recolhemos dos documentos 

políticos dos cinco países e que dizem respeito aos aspectos operacionais e de aplicação 

concreta, que em todos os documentos é a parte mais extensa. 

Relembramos o objectivo principal desta categoria, que é identificar as orientações 

específicas de cada país na implementação das políticas de ALV.  

Salientamos aqui as principais ideias que as leituras dos dados nos suscitaram, realçando os 

pontos comuns e as diferenças entre os países. 

Existem alguns pontos similares a todos os países. Para já, todos os aspectos operacionais e de 

aplicação concreta são os mais extensos em termos de conteúdo dos documentos.  
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Os objectivos que encontrámos em todos os documentos estão agrupados em objectivos gerais 

e objectivos mais específicos e, estes últimos, na maior parte das vezes são acompanhados por 

indicadores e medidas que se pretendem atingir. 

Outra característica presente em todos os documentos dos cinco países, é o facto de todos 

definirem objectivos de desenvolvimento aplicados ao país, objectivos concretos relacionados 

com a ALV, e objectivos dedicados às diversas modalidades e níveis de ensino. 

De uma maneira geral, todos os países definem objectivos de aumento de participação na 

educação e formação, aumento dos níveis de qualificação da população, aumento da 

empregabilidade, aumento da competitividade e, consequentemente, de crescimento 

económico.  

No entanto, existem algumas distinções que podemos salientar ao nível dos aspectos 

operacionais definidos por cada país. 

Em todos os países existe um maior número de medidas a ser implementadas na educação 

formal, e nas idades jovens e adultas. Este facto é notório.  

Quer a Dinamarca, o RU e a Bélgica assemelham-se muito ao nível das medidas de 

implementação e de acções concretas.  

Estes três países centram a maior parte das suas medidas no aumento da qualidade da oferta 

de oportunidades de educação e formação e, em particular, da formação Acentuam, também, 

as medidas de avaliação e monitorização que acompanham e informam as políticas. 

A aquisição de competências, é o principal enfoque das medidas destinadas ao ensino formal, 

sendo muito valorizadas as medidas de avaliação obrigatória das capacidades dos alunos. 

Outra das evidências presentes nestes três países é a grande aposta em áreas disciplinares, 

quer ao nível do ensino básico, quer ao nível do ensino secundário e superior. As áreas mais 

referidas como prioritárias são as ciências, a matemática e as tecnologia. 

Existe também, uma forte tendência para a autonomia das instituições escolares, e uma maior 

responsabilização das entidades públicas regionais na gestão dos estabelecimentos e nos 

resultados dos alunos, o que denota que nestes três países existe uma maior descentralização 

política. 

Ao nível da educação de adultos, em todos os documentos destes três países estão muito 

presentes medidas de actualização de competências e formação no local de trabalho. 

Outra semelhança ao nível das medidas de acção destes três países reside na promoção do 

investimento privado, quer ao nível das família, individual quer das empresas. 
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As principais distinções centram-se em pequenos detalhes, como o facto da Dinamarca 

acentuar mais aspectos que privilegiem a excelência e a qualidade da educação e formação, no 

sentido de manter a sua tecnologia de ponta e os seus elevados padrões de inovação. 

O Reino Unido, define medidas de aplicação concreta que salientam mais uma tendência para 

um certo “clientelismo”, no sentido em que se visa uma maior individualização no processo 

de aprendizagem. 

Outra das distinções em relação ao RU são as medidas orientadas para o ensino formal das 

crianças e jovens, que se centram na aquisição de competências-básicas, criação de condições 

para o aumento do número de anos na escola, com forte recurso a avaliações e monitorizações. 

Ainda dentro do grupo de países que mais se assemelham em termos de acções e medidas a 

implementar, temos a Bélgica. Dentro da Bélgica, a Flandres é, de facto, a que mais se 

assemelha à Dinamarca e ao RU, pois define uma série de medidas que visam a aquisição de 

competências, a avaliação das políticas, o aumento da formação profissional e a inserção no 

mercado de trabalho. 

Embora as comunidades de expressão francesa da Bélgica, também se enquadrem nesta lógica, 

no que respeita a medidas de acção concreta, no geral os seus documentos evidenciam um 

esforço mais acentuado para o desenvolvimento de redes de dispositivos de aprendizagem 

para todos os que habitam os territórios francófonos. Nesse sentido, as medidas concretas 

apontam para a consolidação de sinergias, maior flexibilização e controle da segregação entre 

os diversos sistemas educativos das comunidades e regiões francófonas. 

Ainda dentro das comunidades francófonas da Bélgica, uma chamada de atenção para o facto 

das acções da comunidade francesa serem mais centradas no ambiente escolar, e nas crianças 

e jovens, enquanto que as regiões de Bruxelas e de Valónia, centram-se mais em acções 

relacionadas com o emprego e a formação profissional. 

Destacamos, nesta categoria o caso de Portugal e da Eslovénia. A Eslovénia, por mais uma 

vez ser o caso que identifica nos seus documentos mais acções de natureza individual e social. 

Como por exemplo acções na educação escolar que visam estimular a auto-confiança, o 

prazer e a motivação em aprender, a criatividade a par do desenvolvimento de competências 

básicas e do espírito empreendedor. Nestes discursos estão muito presente uma tendência para 

a consciência do indivíduo dos seus direitos de aprender. 

Por outro lado, existe também um conjunto de medidas aplicadas ao meio escolar que 

enfatizam muito o trabalho e o espírito de grupo, ao mesmo tempo que estimulam a 

independência. Neste sentido, encontramos na política eslovena mais referências a 
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experiências de aprendizagem fora da escola e na necessidade das pessoas serem capazes de 

escolher sozinhas o seu percurso de aprendizagem de acordo com os seus próprios interesses. 

Uma chamada de atenção para o facto de, ainda assim, a Eslovénia definir um maior número 

de medidas e acções para a área da Educação de Adultos, no sentido de aumentar a educação 

geral dos adultos, de aumentar a sua participação das educação e formação e qualificar os 

adultos para o mercado de trabalho. 

No entanto, mesmo considerando o maior peso atribuído aos adultos e às medidas destinadas 

a este grupo, realçamos o facto de muitas destas medidas visarem a promoção de aspectos 

relacionados com a cidadania, a protecção ambiental, a saúde, a cultura, a literacia, etc. 

Portanto, de uma maneira geral, o tipo de medidas que a Eslovénia define podem ser 

duplamente analisadas. Por um lado, temos as medidas que vão de encontro à maior parte dos 

países da UE, e que estão de acordo com as próprias orientações da UE para a 

competitividade e desenvolvimento económico, por outro lado, temos uma forte presença de 

medidas de valorização e união da população em prol do bem-comum, que passa, também 

pela qualidade de vida de cada um. 

As acções que identificamos nos documentos sobre Portugal, estão nitidamente relacionadas a 

objectivos de qualificação da população, quer através da educação e formação profissional, 

quer através de medidas de reconhecimento e validação de competências. 

Nos documentos Portugueses, mais do que apontar medidas futuras, encontramos uma forte 

presença de referências a medidas que já estão a ser implementadas e cujo sucesso é 

argumento de legitimação. 

Falamos da iniciativa “Novas Oportunidades”, dos centros RVCC, do Plano de 

Desenvolvimento Tecnológico, dos “Maiores de 23”, etc. 

Portugal, foi o país onde encontrámos menos medidas de acção que estejam mais orientadas 

para as questões do desenvolvimento pessoal e social. Quando existem, são sempre no sentido 

de terem de ser ultrapassadas através da formação, qualificação e empregabilidade. 

 

1.3 As modalidades educacionais e níveis de educação 

Nesta categoria de análise, que se baseou em grande parte na análise conteúdo lexical, 

encontrámos uma enorme variedade de referências a modalidades e níveis de educação, mas 

muito idênticas nos países analisados. 

As distinções são essencialmente as mesmas para todos os países. Por um lado temos 
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referências que dizem respeito ao nível de ensino, por outro lado temos referências relativas 

ao grau de formalidade, temos ainda referências tendo em conta o nível de profissionalização. 

De uma maneira geral, os países não divergem muito em relação aos níveis de educação e 

modalidades de aprendizagem que identificam como fazendo parte da estratégia de ALV. 

No entanto, interpelámos todos os documentos, para saber o número de vezes que os termos 

associados as estas modalidades surgem nos textos.  

Neste campo, existe uma maior convergência de resultados quando comparamos os cinco 

países. Todos eles referem mais os ambientes formais de aprendizagem, os níveis de ensino 

que respeitam às idades mais próximas do mercado de emprego, e todos eles referem com 

bastante incidência as modalidades de formação profissional. 

Portanto, nesta categoria podemos afirmar que, embora do ponto de vista ideológico e até 

operacional, muitos dos países possam evocar princípios de ALV que abarquem vários 

contextos de aprendizagem, em várias etapas da vida, na prática, grande parte dos documentos 

políticos referem mais as modalidades de ensino formal correspondentes a jovens e adultos e 

de carácter mais profissionalizante. 

Outra das evidências comuns a todos os países é a menor referência a termos relacionados 

com ambientes de aprendizagem não-formal e informal, o que está de acordo com o que 

referimos anteriormente. 

Ao nível do ensino formal encontramos, também, uma convergência entre os países no que 

respeita à preponderância de termos associados ao ensino superior, e a fraca ocorrência de 

termos que se refiram aos níveis de escolaridade mais baixa. Esta tendência é comum a todos 

os países analisados. 

A formação profissional é, de facto, uma das modalidades de aprendizagem mais referidas por 

todos os países, o que denota o peso que estes países atribuem à formação para a 

empregabilidade. 

Também a Educação de Adultos, é muito frequente nos documentos que dizem respeito às 

políticas da Dinamarca e da Eslovénia, o que se explica pela forte tradição histórica que os 

dois países evidenciam na área da Educação de Adultos. 

A Eslovénia, no entanto, é o país que mais refere termos associados a aprendizagens fora do 

ambiente formal, como “aformal” ou “incidental” learning, o que se explica pelas tendências 

que evidenciámos nas categorias anteriores, de na Eslovénia parecer existir um esforço maior 

para aplicar os princípios fundadores da ALV. 
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Em Portugal, contabilizámos também termos que nos pareceram muito importantes nos textos 

e cuja presença quantitativa, de facto, evidencia o enorme peso que assumem nas políticas de 

educação e formação. Estes termos são a “certificação” e o “reconhecimento”. Por um lado, 

isto pode indiciar que Portugal está, de facto, preocupado em qualificar, por outro, a forte 

incidência de políticas para o reconhecimento de aprendizagens é um factor positivo, pois está 

relacionado com contextos de aprendizagem que não, exclusivamente, o formal. 

Desta nossa análise comparativa concluímos que na categoria das modalidades e níveis de 

educação e aprendizagem, existe um grande número de congruências entre os países 

analisados, sendo que estão, de facto, privilegiadas as modalidades respeitantes às idades mais 

adultas e ao nível de educação formal. 

Em relação a uma tensão que tentámos abordar em todos os documentos dos países, que se 

centra no “duelo” entre a linguagem da educação e a linguagem da aprendizagem. 

Os nossos dados revelaram que de uma maneira geral, não nos parece que a linguagem da 

aprendizagem esteja favorecida, excepto no caso do RU onde, de facto, o termo “learning” é 

mais vezes referido. No entanto, nesta análise temos de ter em consideração o factor 

linguístico que no nosso trabalho foi, por vezes um obstáculo. Analisámos documentos em 

três línguas, inglês, português e francês, e o sentido dos termos pode não ser o mesmo. 

Ainda assim, parece-nos que a Dinamarca ainda tem muito presente uma linguagem da 

Educação, e que a Bélgica, a Eslovénia e Portugal estão equilibrados. No entanto, no caso de 

Portugal existe já um elevado número de termos como “formação” e “educação”, o que 

denuncia, mais uma vez, a valorização de Portugal em relação às qualificações. 

 

1.4.   Os Actores, Individuais e Colectivos, Implicados na Aprendizagem ao Longo 

da Vida 

Nesta categoria o nosso principal objectivo foi compreender quais os actores que intervêm nos 

processos de educação e formação e caracterizar o tipo de implicação que os diferentes 

actores têm nos processos. 

Para orientar a nossa análise criámos categorias de análise temática que explicitaremos de 

seguida. 
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Em relação aos actores individuais 

A enorme diversidade e presença de vocábulos relacionados com os actores individuais 

implicados nos processos de ALV resultou da análise de conteúdo temática e suscitou, como 

já referimos, a necessidade de contabilizar o número de frequências numa análise de conteúdo 

lexical quantitativa. 

Os nossos dados permitiram agrupar estes actores individuais em dois grupos: as referências 

genéricas, e as referências a sujeitos do processo de aprendizagem. 

Em todos os países se verificou que as referências genéricas a actores individuais é muito 

superior às designações específicas de sujeitos que aprendem.  

De uma maneira geral, as leituras que fazemos destes dados são comuns aos cinco países, ou 

seja, em relação às referências genéricas, encontrámos sempre mais referidas designações 

relativas à idade jovem e adulta. Todos os países referenciam com maior incidência as classes 

etárias referidas. As excepções recaem, apenas para o caso do RU, onde as crianças são, a par 

dos adultos e dos jovens, muito referidas, o que evidencia algo que temos vindo a referir, e 

que é o facto do RU dar muito importância as políticas para os primeiros anos de escola como 

preparação para a ALV que vai ocorrer após a escolaridade.  

A recorrente referência aos jovens e adultos, está normalmente associada à preparação destes 

para a entrada ou manutenção no mercado de trabalho, no caso dos jovens, estes também são 

implicados na maior parte das vezes nos processos de formação profissional  

Em termos de outras designações genéricas, verificamos que os desempregados e os 

trabalhadores também são muito referidos. Estas designações são, tal como no caso anterior, 

associadas a necessidades de qualificação, aumento e reconhecimento de competências para a 

entrada ou para a aproximação ao mercado laboral.  

A Eslovénia, tem a particularidade de referir os mais velhos e as crianças em grande número, 

o que reforça uma das conclusões que temos estado a evidenciar, que é o facto da Eslovénia 

ser o país que mais se aproxima da visão mais abrangente da ALV, onde todos, em todas as 

fases da vida devem desenvolver-se. 

Em contrapartida, nos outros países, os termos associados aos idosos e às crianças, são os 

menos presentes. Menos presentes são, também designações como a classe das mulheres, ou 

dos mais desfavorecidos. Embora no plano ideológico possa estar presente a ideia de que 

todos devem estar envolvidos e apoiados para participar na educação e na formação, esta 

evidência alerta-nos para o facto das políticas, poderem estar mais orientadas para outro tipo 
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de actores, mais preparados para a vida activa. Estas evidências demonstram que existem 

diferenças entre o plano ideológico e o plano operacional. 

No que respeita à designação específica de sujeitos que estão nos processos de educação e 

formação, as conclusão são comuns a todos os países, pois, de facto, encontramos um enorme 

peso atribuído a actores envolvidos nos processos tradicionais de educação formal, com uma 

maior incidência de termos como “alunos” e “estudantes”. O uso destes vocábulos deixa de 

fora outro tipo de termos como “formando”, “aprendente”, ou outros associados, que embora 

referidos nos vários países, não estão muito presentes em termos quantitativos. Apenas o caso 

de Portugal destaca com maior peso o termo “formando” que é usado de forma muito 

significativa nos textos políticos analisados. 

De uma maneira geral, verificamos que os documentos referem-se a um sujeito individual que 

é identificado como pertencente a uma classe etária ou a um grupo social. No primeiro caso, o 

sujeito da ALV é encarado como um jovem ou adulto, cujas competências e qualificações são 

a principal prioridade. No caso da Eslovénia, a perspectiva é bastante mais abrangente. No 

segundo caso, ainda que menos referido em termos quantitativos, temos o sujeito encarado 

como pertencente ao tecido social, e aqui embora exijam vários termos e vocábulos, as 

principais referências são ao nível da actividade profissional, e ao nível das necessidades de 

carência social. 

Não queremos deixar de referir o caso do RU, onde este sujeito de aprendizagem, nos parece 

estar muito associado à ideia de um “cliente” que procura no mercado de aprendizagens, 

aquilo que melhor lhe convém, de acordo com as suas necessidades.  

 

Em relação aos actores profissionais de educação/formação e aos actores que orientam os 

processos de aprendizagem 

Também nesta categoria, os aspectos comuns são mais evidentes. Os profissionais 

considerados nos processos de educação e de formação, são acima de tudo os “professores”, o 

que denota que estes profissionais são muito marcantes nos processos de ALV. No entanto, de  

uma maneira geral, as referências a actores profissionais de educação e formação são as 

menos significativas em todos os países. 

Esta constatação pode evidenciar uma tentativa de colocar o aprendente no centro de todo o 

processo de educação e formação, responsabilizando-o mais pelas suas aprendizagens, e 

deixar mais para segundo plano, o papel dos profissionais da educação e da formação, que 

passam a assumir um papel de “consultor” e “orientador” nestes processos. 
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Em todos os países, mesmo quando existem referências aos profissionais da educação e da 

formação, elas são associadas ao papel de aprendente que estes profissionais também devem 

de assumir, no sentido de se prepararem melhor, e adquirirem novas competências para 

facilitar a vida de quem aprende.  

É nesse sentido, que na maior parte das vezes, os documentos referem a necessidade deste 

grupo profissional ser requalificado, para estar mais preparado para estes novos desafios.  

 

Em relação aos actores colectivos 

Nesta categoria, foi onde encontrámos, em todos os países um maior número de referências à 

necessidade de envolver todos no processo de implementação de ALV. 

Esta evidência pode ser o espelho da tentativa de se construir uma sociedade de todos e para 

todos, no sentido de existir uma maior responsabilização partilhada, através do 

desenvolvimento de parcerias, e a garantia na melhoria de ofertas de aprendizagem para todos. 

Por outro lado, pode, também representar a construção de um novo ideal de sociedade em que 

a aprendizagem tem um lugar central.  

No entanto, ao nível dos contextos de educação e formação que procurámos identificar nos 

documentos dos países, é visível a presença de contextos ligados à educação formal, como as 

escolas e as instituições educativas ou as universidades.  

Empresas, empregadores, mercado de trabalho, são outro exemplo onde existem enumeras 

referências nos documentos de todos os países, o que denota, mais uma vez a importância 

atribuída à implementação da ALV em contextos profissionais ao mesmo tempo que se liga 

muito as finalidades da ALV, às necessidades do mercado de trabalho.  

Actores associados ao poder público também estão muito presentes, o que denuncia a 

necessidade destes actores garantirem mais e melhores condições de aprendizagem. No caso 

português, parece-nos que a predominância deste tipo de actores, também pode denunciar a 

centralização e a burocratização do processo de político que caracteriza Portugal. 

De notar que, na Dinamarca, no RU e na Bélgica, não existe uma presença significativa de 

referências a actores transnacionais, em particular a UE. No caso da Eslovénia e de Portugal 

esta tendência já não se mantêm. Podemos colocar a hipótese de que a Dinamarca, o RU e a 

Bélgica, por terem aderido à UE mais cedo e geograficamente estarem mais próximos do 

centro de decisão política, terem os seus projectos políticos mais próximos das orientações da 

UE, o que ainda não acontece com Portugal e Eslovénia.  
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Portanto, de uma maneira geral, podemos verificar que em todos os países existe uma 

tendência para a promoção de dinâmicas que envolvem vários actores colectivos, na sua 

grande maioria destinadas à distribuição de responsabilidades. 

Na nossa análise quantitativa a predominância de termos associados a contextos de educação 

formal, evidencia uma tendência para a configurações tradicionais de educação, quando 

analisamos os contextos de educação e formação.  

Analisadas isoladamente, estas frequências podiam não ser indutoras destas constatações, mas 

quando cruzamos estes dados com as categorias anteriores, esta constatação torna-se mais 

evidente. Os mais presentes e significativos são de facto, os actores individuais, os 

profissionais da educação, e os actores colectivos que estão relacionados como os 

mecanismos tradicionais e formais de educação.  

 

2. Síntese interpretativa das principais convergências e divergências 

Como síntese interpretativa das principais convergências e divergências apresentamos um 

conjunto de ideias que nos parecessem interessantes de destacar. 

Antes de mais é de referir que a relação que existe entre os diferentes tipos de Estado de 

providência e a definição das estratégias de ALV nos sugerem que, apesar das forças de 

globalização e do impacto das agendas políticas neo-liberais, ainda existem padrões de 

variação consideráveis nas políticas nacionais.  

Nesse sentido é interessante verificar que existem diferenças cruciais em relação ao que as 

políticas nacionais pretendem com as estratégias de ALV em estruturas político-sociais 

distintas. 

Dada a diversidade de respostas políticas para a promoção da ALV, consideramos que cada 

país desenvolve a sua estratégia, respeitando simultaneamente as orientações gerais da UE e 

os seus contextos nacionais específicos. Tendo em conta esta variedade de contextos 

nacionais, consideramos que cada país deve ser analisado isoladamente. 

A crença de que os modelos nórdicos de ALV diferem de outros modelos de Estados de 

Providência, não nos devem levar a assumir que estes países não estão influenciados pelas 

pressões dos ideais neo-liberais, como demonstra o nosso estudo. Pelo contrário, no caso da 

Dinamarca estas influências são bastante visíveis. A necessidade de responder aos desafios do 

mercado de trabalho, e a necessidade de adaptar os indivíduos a esses desafios são ideias 
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muito presentes nos documentos políticos dinamarqueses. Isto não quer dizer que interesse na 

ALV seja única e exclusivamente orientado para fins económicos.  

Em termos de discursos em torno da ALV, podemos agrupar os países em três grupos: a 

Dinamarca, o Reino Unido e a Bélgica parecem-nos ter um discurso que pretende ser uma 

versão mais suave do paradigma económico e utilitarista da ALV; Portugal, parece-nos estar 

mais enquadrado numa versão mais orientada para a qualificação e empregabilidade; 

enquanto que, a Eslovénia, nos parece estar ligeiramente mais próxima de uma versão mais 

abrangente da ALV. 

Garantir que as populações adquiram as competências necessárias para serem participantes 

activos no mercado de trabalho é considerada, pelos países analisados, uma das formas de 

manter ou aumentar o desempenho económico dos países e a competitividade, ao mesmo 

tempo que se luta contra a exclusão social. 

Em países como a Dinamarca, o RU e a Bélgica, onde pelo seu percurso histórico e pela suas 

performances económicas se tornaram países ricos, com elevados padrões de vida e de 

instrução, a ALV, está bastante mais consolidada, e os níveis de participação são bastante 

mais elevados.  

No caso da Eslovénia, a tradição na área da Educação de Adultos, teve um enorme contributo 

para o desenvolvimento e participação da ALV. No entanto, trata-se de um país que ainda está  

desenvolver uma série de reformas educativas e a outros níveis, muito intensas, e que ainda 

mantêm vivos muitos ideais dos antigo sistema ao mesmo tempo que se tentam desenvolver 

de acordo com os padrões dos restantes países da Europa. Talvez por isso, a Eslovénia seja o 

país onde os princípios de ALV relativos à década de 70, onde o valor humanista estava mais 

presente, seja o país que melhor equilibra as finalidades de realização individual, coesão 

social e crescimento económico. 

No caso português, a ênfase na modernização tecnológica através da qualificação é 

claramente a principal finalidade da ALV, sendo que o recurso às orientações da UE nesse 

sentido esteja muito presente. 

Em todos os países analisados, a ALV é encarada como um meio para enfrentar os desafios 

económicos e as mudanças sociais. Mas, quando analisamos os aspectos operacionais e de 

aplicação concreta da ALV, verificamos que a ALV tem vindo a ser implementada, em países 

como Portugal, de forma muito circunscrita. Nos outros países, encontramos, também, alguma 

discrepância entre os princípios orientadores das políticas de ALV, e a medidas concretas. 
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Como exemplo temos o enfoque das políticas de todos os países, na educação formal, e em 

modalidades de ensino e aprendizagem vocacionadas para jovens e adultos.  

Nesse sentido, a nossa investigação demonstra que a diversidade de contextos nacionais 

dificulta a implementação de um único modelo de ALV na UE, mesmo que as orientações da 

UE tenham um enorme impacto nas políticas dos seus estados-membros.  

Outra das conclusões a que este trabalho nos permitiu chegar foi que, existe uma aceitação 

geral de que há uma necessidade de criar iguais condições de acesso à educação e formação 

para todas as pessoas, pelo menos ao nível dos aspectos ideológicos, este discurso está 

presente em todos os países. No entanto, quando analisamos os aspectos operacionais 

verificamos que a abordagem mais comum é assumir que a exclusão social só se combate com 

a empregabilidade, como é o caso do RU e de Portugal, onde esta tendência é mais evidente.  
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CONCLUSÕES GERAIS 

 

Como conclusão deste trabalho apresentamos uma síntese dos principais resultados da pesquisa (teórica e 

empírica) realizada. As conclusões gerais estão organizadas em torno de quatro eixos principais: considerações 

sobre o processo de investigação realizado; reflexões e interrogações sobre as políticas educativas na UE (União 

Europeia); reflexões e interrogações sobre a problemática da ALV (Aprendizagem ao Longo da Vida); e, 

finalmente, algumas pistas para desenvolvimentos futuros. 

  

1. Algumas considerações sobre o processo de investigação realizado 

No que respeita ao processo de investigação realizado gostaríamos de destacar algumas das 

questões que nos parecem mais pertinentes.  

Neste estudo procuramos, acima de tudo, analisar, dentro do vasto e diverso contexto da UE, 

diferentes conceptualizações e implementações de políticas de ALV, bem como desenvolver 

uma comparação entre políticas de ALV de cinco Estados-membros da UE e relacionámo-las 

com os contextos específicos donde emergem. Para isso, analisámos orientações gerais da UE, 

em matéria de ALV.  

Todo o nosso trabalho é orientado para responder à questão: no contexto político específico 

da UE, que modos diversos existem de apropriação da política de ALV?  

Uma das principais considerações que queremos destacar é o facto das estratégias de pesquisa 

que adoptamos contribuírem, em nosso entender, para uma visão inovadora sobre a 

multiplicidade de discursos em torno da ALV e como são politicamente mobilizados e 

compreendidos em diferentes contextos. 

Embora de acordo com a tipologia de investigações sobre ALV que Berglund (2008) propõe, 

o nosso estudo poderá estar mais enquadrado no grupo de estudos que se centram na análise 

política, em nosso entender, esta investigação extravasa um pouco a simples análise da 

política, no sentido em que tentamos combinar análises dos aspectos filosóficos, ideológicos e 

operacionais que caracterizam a ALV, ao nível macro e ao nível meso, sempre que tratamos 

de procurar respostas nas políticas nacionais de cinco Estados-membros da UE.  

A intenção de não ter um percurso totalmente pré-definido para esta investigação, construindo 

um processo caracterizado pela interacção simultânea entre a reflexão teórica e o trabalho 

empírico, torna-se extremamente pertinente, no sentido em que esta estratégia proporciona o 

enriquecimento recíproco das várias fases do processo de investigação, que se foram 

desenvolvendo simultaneamente, ao mesmo tempo que conseguíamos manter uma postura 
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flexível que nos permitiu a reformulação e adaptação das várias actividades desenvolvidas. 

Nesse sentido, as intenções e orientações iniciais foram sendo adaptadas ao desenvolvimento 

da investigação e à natureza do objecto de estudo. 

Esta flexibilidade permite-nos, por exemplo, ir alterando as questões orientadoras do estudo e 

alguns dos objectivos definidos, que tentaram ir de encontro aos principais debates teóricos 

que aprofundámos, ao mesmo tempo, que tentamos abarcar a complexidade dos fenómenos 

que fomos analisando no trabalho empírico.  

No que respeita a esta investigação como contributo para as Ciências da Educação, 

consideramos que este estudo é paradigmático, no sentido em que tiramos partido de uma 

metodologia, a Educação Comparada, que nos permitiu analisar comparativamente políticas 

educativas mas, ao mesmo tempo, possibilitou-nos algum distanciamento da arena política, já 

que analisamos esses textos tendo em conta os contextos donde emergem e a sua evolução nos 

vários níveis em que vão sendo implementados. A abordagem socialmente reflexiva, adoptada 

para o estudo, assume um novo sentido, pois acreditamos estar a contribuir para uma melhor 

compreensão da realidade que estamos a estudar, conferindo-lhe novos olhares e perspectivas, 

aliando o conhecimento científico à construção da política em educação. 

Trata-se de um trabalho de natureza académica e científica, onde procuramos caracterizar o 

debate teórico, político e social em torno da ALV. Consideramos que podemos estar a 

contribuir para a construção de novas inteligibilidades da realidade que é nosso objecto de 

estudo e  proporcionar novos olhares que podem informar a decisão política em educação e 

formação.   

A metodologia da Educação Comparada revelou-se muito pertinente porque, embora não nos 

permita generalizações universais, permite-nos tecer algumas considerações sobre certos 

aspectos das políticas de ALV que podem, eventualmente, ser generalizadas a outros 

contextos. A respeito dos estudos de caso e da sua impossibilidade de proporcionar um 

conhecimento generalizável, Alves (2007) refere a distinção de Yin (1987) acerca dos estudos 

que têm como finalidade “generalizações analíticas” dos resultados e os estudos que permitem 

“generalizações estatísticas”. Da mesma forma, consideramos que a metodologia da Educação 

Comparada neste estudo, possibilita algumas “generalizações analíticas”, visto que 

analisamos as políticas de cinco estados-membros em relação aos seus contextos e podemos 

tecer algumas considerações sobre as inter-dependências entre os elementos que influenciam a 

definição de uma estratégia política.  

No entanto, julgamos desta forma contribuir para uma compreensão aprofundada sobre as 

articulações entre o nível de formulação das políticas educativas supranacional (UE) e o nível 
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dos Estados-membros, demonstrando que a política não é implementada linearmente, mas que 

vai sofrendo alterações e reinterpretações consoante os contextos e os actores envolvidos.  

Este trabalho demonstra que existem na UE países geograficamente diversos e com diferentes 

relações com a UE, que revelam diferentes modelos das orientações políticas, no que respeita 

à ALV. 

Em relação às abordagens que adoptamos para este estudo, consideramos, antes de mais, que 

algumas foram bastante mais pertinentes que outras.  

A abordagem problematizadora que respeita ao nosso posicionamento metodológico foi, de 

facto, extremamente útil, no sentido em que nos permitiu questionar alguns pressupostos, 

conceitos e perspectivas presentes nas políticas de ALV e reflectir criticamente sobre as suas 

implicações. Os obstáculos com que nos deparámos ao longo do processo de investigação 

foram sendo ultrapassados com recorrendo ao pragmatismo metodológico e epistemológico, 

que nos permitiu fazer opções metodológicas que conjugam a natureza do objecto de estudo e 

os nossos interesses de investigação. Ao mesmo tempo, este pragmatismo metodológico 

permitiu-nos relacionar diferentes abordagens existentes sobre o nosso objecto de estudo 

numa perspectiva multidisciplinar. Desta forma, fomos adoptando uma constante postura de 

flexibilidade e adaptação das nossas opções às questões e ao objecto da investigação.  

Uma visão complexa em relação à realidade educativa revelou-se igualmente pertinente ao 

longo deste processo de investigação, pois permitiu uma leitura da realidade política em torno 

da ALV, a partir de um grande número de elementos de natureza diferente que consideramos 

terem grande influência no processo de construção da política. Como exemplo temos o facto 

de termos recorrido a uma série de factores contextuais para caracterizar cada país em análise 

(contexto histórico, político, económico, cultural, educativo), o que nos proporcionou uma 

leitura das concepções de ALV presentes nos textos políticos que evidenciam alguma 

ambiguidade na interacção entre vários actores e contextos. Esta evidência demonstra que o 

processo de implementação política não pode ser linearmente interpretado. Desta forma, 

procurámos aprofundar as várias dimensões do nosso objecto de estudo (as políticas de ALV) 

e os diferentes níveis em que vai sendo implementado e reinterpretado procurando explorar as 

relações entre os diversos factores que intervêm na concretização e implementação destas 

políticas. O carácter evolutivo das políticas e a sua adaptação e reinterpretação nos diversos 

níveis e contextos, em nosso entender, assenta em características de sistemas adaptativos 

complexos, como a auto-regulação, a emergência, a auto-transformação, a recursividade e a 

imprevisibilidade.   
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Em relação à adopção de uma abordagem antropocêntrica, ela está presente no nosso trabalho 

na forma como encaramos as potencialidades e as relações humanas como inerentes e 

fundamentais no processo de educação/formação, numa perspectiva de valorização da pessoa 

como sujeito do seu processo de formação. Por um lado, esta abordagem está de acordo com o 

nosso posicionamento em relação à problemática de ALV e à sua finalidade global de 

contribuir para o desenvolvimento pessoal, social e económico dos indivíduos e das 

sociedades. Por outro lado, esta visão antropocêntrica não é universal no que respeita às 

concepções de ALV que encontrámos nos textos políticos dos cinco países. Em alguns países 

existe, de facto, uma forte associação entre desenvolvimento humano e ALV, como no caso 

da Eslovénia. Enquanto, em casos como o de Portugal, esta visão do desenvolvimento pessoal 

no processo de ALV não é tão evidente. Mesmo ao nível dos documentos políticos sobre 

ALV produzidos pela UE, não nos parece estar muito presente esta visão antropocêntrica. 

Não queremos com isto desvalorizar a utilidade desta abordagem que procurámos desenvolver 

ao longo do trabalho de pesquisa. Como já referimos, ela revelou-se pertinente para enquadrar 

conceptualmente a ALV. No entanto, voltamos a reiterar que não é uma abordagem presente 

em todos os documentos políticos que analisámos.  

Estas evidências fazem-nos levantar a seguinte questão: terão as políticas de ALV uma 

dimensão antropocêntrica ou não? A nossa resposta é que, algumas políticas sim, outras não, e 

o nosso trabalho demonstra como factores históricos, económicos, políticos, e culturais 

podem ter influência nestas tendências. Ou seja, esta é uma das ambiguidades que 

encontramos na análise dos documentos políticos quer da UE quer dos Estados-membros. Do 

ponto de vista da orientações ideológicas dos documentos políticos parece-nos que existe, de 

facto, um esforço para o desenvolvimento de uma política de ALV assente na pessoa e no seu 

desenvolvimento enquanto ser humano, nas suas várias dimensões. No entanto, no plano mais 

operacional verificamos que esta abordagem antropocêntrica não está tão enfatizada, apesar 

de existirem distinções entre os vários países. No geral, esta é uma conclusão que se aplica a 

todos os documentos que analisámos. 

Um outro aspecto que gostaríamos de referir, está relacionado com a selecção dos países para 

análise. Consideramos que o conjunto de países seleccionado ilustra bem a diversidade de 

contextos que caracteriza a UE, bem como as diferentes concepções políticas que podem estar 

associadas a localizações geográficas e/ou a diferentes datas de adesão à UE. Veja-se o caso 

do RU, da Bélgica e da Dinamarca que nos parecem estar mais em “sintonia” com as 

orientações gerais da UE, o que pode ser justificado pela proximidade geográfica em relação 

ao centro de decisão política e a data de adesão, visto terem sido os países que aderiram há 
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mais tempo. Estes dois factores podem justificar a maior proximidade política destes países 

em relação ao centro de decisão, visto terem participado mais na construção deste projecto 

político. No entanto, as nossas opções revelaram algumas fragilidades, o que nos faz reflectir 

sobre alguma falta de pragmatismo metodológico, o qual se reflecte na heterogeneidade de 

contextos que caracteriza alguns dos países seleccionados. Como exemplos temos o caso do 

RU e o caso da Bélgica. No caso do RU encontrámos quatro países distintos, com sistemas de 

educação e formação diferentes e com estratégias de ALV distintas. Este factor dificultou 

bastante a nossa análise. No entanto, tentámos dar uma visão geral das estratégias de ALV dos 

quatro países. No que respeita à Bélgica, a situação é idêntica, no sentido em que a Bélgica 

tem uma organização administrativa extremamente complexa, onde estão envolvidas três 

comunidades linguisticamente distintas e que são constituídas por três sistemas educativos 

distintos. Apesar das dificuldades que encontrámos, este aspecto constitui uma das mais valias 

da abordagem que desenvolvemos, na medida em que permite ter em consideração as 

implicações da implementação das políticas de ALV em diversos países com contextos muito 

diversificados e com realidades nacionais que não são homogéneas. 

Consideramos que talvez tivesse sido útil, adicionar mais critérios de selecção para os países 

em estudo, de modo a conseguirmos identificar realidades mais homogéneas. No entanto, 

voltamos a frisar que o que nos interessava era abarcar a diversidade de contextos dentro da 

UE e essa finalidade julgamos ter atingido.  

Assim, deparámo-nos com países com realidades linguísticas distintas. Ao todo analisámos 

documentos em três línguas o que, de certo modo, dificultou o nosso trabalho comparativo, 

em particular no que respeita aos dados da análise de conteúdo lexical. Os termos, embora 

sinónimos, podem não ter a mesma conotação nas três línguas. Daí que os nossos resultados 

possam, de certa forma, ter algumas fragilidades a esse nível.  

Ainda em relação à selecção de países, gostaríamos de referir que os critérios que adoptámos 

têm as suas potencialidades e as suas limitações, mas levaram-nos a este conjunto de países e, 

consequentemente, às conclusões que temos vindo a destacar. No caso dos critérios terem sido 

outros, e o leque de países ter sido diferente então, possivelmente, as conclusões a que 

chegássemos apontassem novas leituras. 

Com as suas limitações e potencialidades estas abordagens e as nossas opções metodológicas 

permitiram-nos construir um conhecimento de natureza científica sobre a realidade política da 

ALV, que consideramos levantar questões e conclusões muito pertinentes em relação à forma 

e ao conteúdo das agendas políticas da UE e dos seus Estados-membros, que de seguida 

sintetizaremos.  
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2. Reflexões e interrogações sobre a problemática das políticas educativas na União 

Europeia  

Os elementos conclusivos que agora apresentamos relacionam-se com o processo de 

construção da política educativa no seio da UE. Consideramos que um dos principais 

contributos deste trabalho é a demonstração de alguns traços característicos dos modos de 

articulação entre o nível supranacional e o nível nacional no processo de desenvolvimento da 

política educativa. 

Quer a partir dos debates teóricos que mobilizámos (Teodoro, 2003; Antunes, 2004, 2005, 

2008; Dale, 2001; Barroso, 2003, 2006) quer a partir dos resultados do trabalho empírico 

constatamos que existe uma “Agenda Globalmente Estruturada para a Educação” (Dale, 2001)  

fortemente influenciada pelas organizações internacionais como a OCDE, a UNESCO e a UE. 

Esta conclusão é ilustrada pelos vários exemplos que fomos destacando no trabalho empírico 

e que têm a ver com as inúmeras referências nos documentos políticos quer às contribuições 

de organizações internacionais quer a referências a outros países fora da UE, como forma de 

comparação de estratégias políticas adoptadas. 

Os resultados do estudo confirmam que a regulação da educação é um processo que é 

desenvolvido a vários níveis e que resulta da interacção de vários dispositivos reguladores.  

No que concerne aos principais quadros de referência para as políticas educativas europeias, o 

trabalho demonstra, claramente, a centralidade do Programa Educação e Formação 2010 e do 

Programa Aprendizagem ao Longo da Vida 2007-2013 como as principais iniciativas 

comunitárias que visam a construção de um Espaço Europeu de Educação (Antunes, 2008). 

Nesse sentido, a partir destas iniciativas políticas desenvolvem-se um conjunto de vectores de 

mudança, com consequências a vários níveis, no que respeita ao processo de construção 

política.  

Ao nível da definição da agenda política para a educação e a formação, concordamos com 

Nóvoa (2005), quando refere que o método da política educativa na UE define o conteúdo 

dessa mesma política. Sendo o MAC (Método Aberto de Coordenação) um método de 

construção de políticas para a educação e formação, baseado na definição de objectivos e 

monitorização do progresso dos Estados-membros em relação a esses objectivos, este método 

impõe-se como uma forma de definir o conteúdo de uma política baseada em objectivos. Esta 

forma de definição da política, embora por princípio não seja vinculativa aos Estados-

membros, em nosso entender tem forte influência nas agendas políticas nacionais. Tal como 

refere Nóvoa (2005), dificilmente um país consegue “fugir” a esta pressão quando são 
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publicados regularmente projectos estatísticos onde se promove a competitividade entre os 

países e os seus resultados educativos, criando um quadro de referência comum de objectivos 

a atingir.  

De facto, os documentos políticos da UE que analisámos, têm vindo a assumir a tendência 

para um pragmatismo das políticas, no sentido em que cada vez mais se recorre à definição de 

objectivos concretos a atingir, bem como áreas prioritárias, recorrendo a um discurso 

mobilizador que evidencia as principais preocupações dos países no contexto dos desafios da 

globalização. 

Evocamos, assim, as abordagens propostas por Nóvoa (2005) para analisar a política da UE 

para a educação: a abordagem pragmática baseada na definição de objectivos comuns e em 

estratégias para medir e comparar resultados; e a abordagem identitária que apela a uma 

identidade europeia assente na edificação de uma herança comum, como forma de enfrentar o 

futuro. O argumento proposto por Nóvoa é que estas duas abordagens estão presentes 

simultaneamente no discurso e nas práticas políticas educativas europeias e não são 

mutuamente opostas, articulando-se e combinando-se de forma harmoniosa.  

Tal como temos vindo a frisar, na análise dos documentos da UE verificamos que a tendência 

pragmática tem-se vindo a evidenciar, aliada a uma linguagem que articula termos 

tradicionalmente associados à arena económica como: eficiência, custos, investimento, 

qualidade, etc. 

Mesmo ao nível da definição da agenda política da UE, o  estudo evidencia um certo grau de 

ambiguidade e presença de interesses distintos nos documentos políticos, o que revela que a 

construção política na arena educativa ao nível da UE, é um processo onde estão envolvidos 

indivíduos e estruturas formais e informais cuja influência é decisiva para a configuração da 

estrutura e da dinâmica do sistema de regulação e dos seus resultados (Barroso 2006). 

É neste contexto que a perspectiva teórica que assumimos em torno do conceito de políticas 

educativas se revelou de extrema importância na leitura dos resultados que alcançámos. O 

processo de construção da política de ALV, quer no seio da UE, quer nos seio dos Estados-

membros que analisámos, revelou-se um processo de extrema complexidade cujo resultado 

depende fortemente de várias representações que envolvem lutas, compromissos e 

reinterpretações. 

De acordo com Mainardes (2006) referindo-se a Ball e Bowe, este contexto corresponde à 

primeira etapa do ciclo de produção da política, denominado por contexto de influência. 

“É nesse contexto que grupos de interesse disputam para influenciar a definição das finalidades sociais da 
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educação e do que significa ser educado” (Mainardes, 2006, p. 51). 

Através da análise dos textos políticos que seleccionámos para enquadrar as estratégias de 

ALV da UE e dos cinco Estados-membros, conseguimos perceber não apenas os vários 

elementos contextuais que influenciam as políticas, como também as várias estruturas e os 

diferentes interesses presentes. 

Assim sendo, a identificação e análise de documentos entendidos enquanto textos políticos 

são considerados neste estudo como o resultado de vários compromissos, agendas e 

influências e, embora os autores dos textos tentem controlar os significados e as possíveis 

leituras e interpretações dos textos, muitas vezes é difícil identificar o que de facto é 

pretendido com aquela política. Este aspecto está bastante presente na documentação 

analisada neste estudo. 

“Policies do not normally tell you what to do, they create circumstances in which the range of options 

available in deciding what to do are narrowed or changed or particular goals or outcomes are set” (Ball, 

2006, p. 46). 

Considerámos que a opção de analisar textos políticos foi extremamente útil nesta 

investigação, pois, tal como defende Ozga (2000) os textos ajudam a contribuir para uma 

narrativa formal das políticas, e podem fornecer informação útil sobre as fontes políticas, o 

seu campo de acção e a detecção de qualquer padrão político. Da mesma forma é 

inquestionável a utilidade da política enquanto discurso pois diz muito sobre a parte 

dominante do sistema de relações sociais, modelando o que pode ser dito ou pensado. 

Num trabalho anterior (Gomes e Neves, 2008) levantámos a hipótese de que a política 

definida pela UE para a educação e a formação evidencia uma tendência para promoção de 

redes e parcerias no sentido da construção de uma sociedade em rede, a qual tem 

consequências na configuração actual dos Estados. 

Ora, no presente trabalho aprofundamos esta questão para além das consequências ao nível da 

formulação das políticas e do processo que as conduz. Interessa-nos, também, aprofundar a 

questão do grau de participação de vários actores na definição das agendas políticas, e o 

conteúdo dessas agendas, nomeadamente para a ALV. 

Tal como Barroso (2006) entendemos que não é possível reduzir o debate sobre os modelos 

de governação da educação apenas à visão da administração centralizada, planificada e 

hierarquizada, ou ao mercado descentralizado e concorrencial, pois existem novos contextos 

de acção colectiva no interior da sociedade que influenciam os modos de governação das 

políticas educativas. Exemplo desta afirmação é a multiplicidade de actores colectivos que 

encontrámos nos documentos políticos quer da UE, quer dos cinco Estados-membros 
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analisados o que demonstra uma tendência geral para a criação de modelos de 

governação/regulação da educação em rede, que também podem ter finalidades mercantis e 

um carácter burocrático.  

Associada a esta questão temos a reconfiguração do papel do Estado que, no contexto desta 

investigação, assume a forma de mais um actor no processo complexo de construção da 

agenda política comunitária.  

Consideramos que, neste ponto, é fundamental chamar a atenção para o facto de a UE ser 

constituída por 27 Estados, e que são estes 27 Estados representados nas várias instituições 

comunitárias que constituem a própria UE. Neste sentido, a UE não é só uma entidade 

abstracta composta por uma multiplicidade de funcionários organizados em diversas 

instituições e órgão de competência alheios aos governos nacionais da união. A UE é 

composta por representantes de 27 Estados-membros que através de mecanismos de 

negociação participam na definição das agendas políticas das mais diversas áreas, entre as 

quais a Educação. A conflitualidade e a ambiguidade que encontramos na maioria dos 

documentos políticos da UE, justifica-se pela multiplicidade de contextos nacionais que 

intervêm no processo político ao nível comunitário.  

Os países que analisámos assumem uma matriz discursiva comunitária como vector de 

orientação das políticas porque foram eles próprios que a definiram no contexto da UE. No 

entanto, tal como verificamos neste estudo, eles constroem e configuram de diferentes modos 

estas orientações. Esta á uma das principais características da regulação supranacional 

(Barroso, 2006) que acentua o carácter do processo de construção social das políticas 

educativas atravessadas pela complexidade, heterogeneidade e mestiçagem dos meios em que 

são construídas.  

As conclusões do nosso estudo apontam para a ideia de Ozga e Lingard (2007) quando estes 

afirmam que qualquer análise da política enquanto policy e politics da educação tem de ter em 

conta estes novos modos de regulação da educação e, ao mesmo tempo, reconhecer a 

multiplicidade de contextos que têm de ser considerados e que podem representar respostas 

divergentes à agenda global como acontece no contexto da UE.  

Mesmo estando claro na nossa análise a forte influência da UE na definição das políticas 

educativas dos seus Estados-membros é, também, evidente no nosso estudo, que as 

orientações supranacionais não são linearmente transpostas para os contextos nacionais.  

No que concerne ao papel da UE, em particular, na definição das políticas educativas dos seus 

Estados-membros, o nosso trabalho aponta para tendências distintas entre os cinco casos 
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estudados. Em alguns países, como a Dinamarca, o RU e a Bélgica parece-nos que existe uma 

maior proximidade entre as finalidades das políticas da UE e destes países. Evidenciando esta 

situação, o nosso estudo revela que as políticas destes três países, tal como as orientações da 

UE são, em grande medida, finalidades de natureza económica, mas que são matizadas por 

objectivos de coesão social e desenvolvimento pessoal. Em países como Portugal e a 

Eslovénia, temos uma distinção mais clara entre as suas orientações e as propostas da UE. A 

Eslovénia distingue-se por ser o país que mais valor atribui ao desenvolvimento das próprias 

pessoas como central nas políticas de ALV; enquanto Portugal acentua claramente as 

finalidades de empregabilidade e qualificações da população, como principal objectivo das 

políticas de ALV. 

Tal como temos vindo a referir consideramos que esta tendência pode ser compreendida pela 

distância geográfica destes dois países relativamente ao centro político da UE e pela relação 

mais distante que mantêm com a UE, pois são os que mais tarde concretizaram a sua adesão 

(Portugal 1986, Eslovénia 1992). Com isto queremos dizer que os países que mais cedo 

aderiram ao projecto europeu, parecem estar em maior concordância com as orientações 

políticas comunitárias. 

Ao mesmo tempo, verificamos que alguns dos casos que estudámos evidenciam uma forte 

influência destas orientações gerais da UE e do seu sentido mais pragmático, como é o caso 

de Portugal. Os documentos portugueses são, essencialmente documentos pragmáticos que 

evidenciam prioridades e objectivos claramente associados à empregabilidade e à qualificação 

dos cidadãos. É claro que, no caso de Portugal, estas tendências podem ser justificadas pelo 

facto deste país ter um atraso educativo significativo, que exige que as políticas de educação e 

formação assumam a urgência da qualificação da população.  

No que respeita ao sentido das tendências das políticas de ALV ao nível comunitário, o nosso 

estudo demonstra o forte peso da matriz discursiva em torno da ALV associada à economia do 

conhecimento e das suas potencialidades para ultrapassar os desafios impostos pela 

globalização. Neste sentido, as finalidades associadas à política da ALV são, em grande 

medida, relacionadas com factores económicos.  

A economia baseada no conhecimento tornou-se uma tendência e uma força bastante influente 

na política deste espaço político-económico, onde os sistemas educativos são instrumentos 

importantes para atingir este objectivo.  

Este discurso político promove uma agenda para a educação com uma série de acções e 

programas baseados na definição de objectivos comuns, avaliação por pares, competição, 

accountability e promoção de qualidade, que actuam como forças e processos de 
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homogeneização. 

No entanto, para além da saliência da esfera económica, surgem recentemente preocupações 

com a coesão social e o desenvolvimento. 

Em relação a esta questão, não podemos ignorar o facto da UE ter sido criada em meados do 

século XX com uma finalidade exclusivamente económica e que só recentemente se tem 

vindo a orientar no sentido de uma união também política.  

O ponto de partida da UE foi a integração económica na Europa que se reflectiu na 

concretização da União Económica e Monetária, com o aparecimento da moeda única e com a 

queda das fronteiras económicas e das pressões fiscais entre os países da UE, com sucessivos 

avanços e recuos tendo em conta a diversidade de conjunturas económicas. 

As finalidades económicas que encontrámos acentuadas nos documentos, justificam-se pelo 

facto da UE ter começado por ser um projecto de integração económica que desde o ano de 

2000, com a Cimeira de Lisboa passou a considerar outros aspectos relacionados com a 

dimensão social e do conhecimento, no conjunto de países da UE, como factores 

fundamentais para o futuro da UE.  

De facto, verificou-se uma integração económica sem uma contrapartida clara do ponto de 

vista político. Esta necessidade emerge quando a UE enfrenta sérios desafios que acentuam 

algumas das fragilidades deste projecto de união económica cuja superação parecem depender 

de uma reestruturação institucional e de uma construção política. 

Os documentos políticos que analisámos identificam grande parte destes desafios que se 

prendem, acima de tudo, com os efeitos crescentes do processo de globalização e que 

levantam questões sobre se e como as organizações supranacionais como a UE podem 

complementar o papel dos Estados e fazer face ao “capitalismo selvagem” dos mercados. No 

plano da educação e da formação, o nosso trabalho revela que a UE está a trabalhar no sentido 

de construção de governos supranacionais que conjuntamente trabalhem para criar respostas 

eficientes para os problemas que atingem a Europa. 

Para além dos desafios da globalização, a Europa enfrenta pressões de outros domínios, que 

procuram respostas políticas comuns como é o caso da criação de emprego com qualidade, em 

relação à sociedade de informação assumida na Cimeira de Lisboa como a “nova economia”. 

Perante isto, cabe à UE conseguir manter um processo de decisão político-institucional 

eficiente que equilibre um certo grau de compromisso com uma certa flexibilidade para 

abarcar a diversidade de contextos. Conseguir manter esta diversidade ao nível social e 
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cultural sem colocar em causa a unidade europeia em áreas essenciais é um dos principais 

desafios que tem vindo a fazer com que a UE trabalhe no sentido de uma união política.  

Na análise que desenvolvemos concluímos que no processo de construção política, ao nível da 

educação e da formação, existem alguns obstáculos que dificultam a participação dos 

cidadãos num processo que lhes diz directamente respeito. Entre eles, salientamos o facto dos 

documentos políticos para a educação e formação na UE serem pouco claros em relação às 

iniciativas que os originam fazendo-nos perder o sentido da evolução do processo de 

construção da política; salientamos, também, o facto de alguns dos documentos que 

consultámos já não estarem facilmente acessíveis na Internet dentro dos sites oficiais da UE. 

Estas barreiras que existem entre o funcionamento das instituições e a dificuldade de 

compreensão de um processo demasiado burocratizado podem provocar um certo alheamento 

de muitos cidadãos perante a construção europeia, o que pode contribuir para um défice 

democrático (Antunes, 2008) com sérias repercussões para a construção de uma cidadania 

europeia.  

Todas estas questões fazem-nos reflectir sobre o que poderá ser o futuro da união política da 

UE. Por um lado, assistimos recentemente a algumas fragilidades na aceitação desta união 

política para os 27 Estados-membros. Estas fragilidades foram ilustradas pelas recentes 

recusas, por parte de alguns Estados-membros, ao Tratado de Lisboa, que visava a criação de 

uma constituição política. 

A nossa análise permite-nos verificar que no plano da educação e da formação, as tendências 

para a construção de uma política comum têm-se vindo a acentuar, tendo por base o MAC 

(Método Aberto de Coordenação) e a não obrigatoriedade dos Estados ao cumprimento das 

orientações europeias nesta matéria. Este modelo de decisão política na educação, em nosso 

entender, apresenta algumas vantagens no sentido em que possibilita a construção de 

consensos alargados sem anular a soberania dos Estados nesta matéria. Assim, distingue-se do 

modelo actual utilizado em algumas áreas (como na agricultura e na pesca) onde existe uma 

definição de imposições legais aos Estados, como forma de regulamentar o seu 

desenvolvimento. No entanto, existem também algumas desvantagens entre as quais a que já 

referimos e que diz respeito a um maior distanciamento das decisões face aos cidadãos e um 

possível menor controle democrático das instituições.  

Com as constantes recusas à união política, julgamos que para assegurar o futuro da UE é 

urgente a construção de um modelo de integração económico-política que conjugue os 

binómios unidade/diversidade e flexibilidade/compromisso.  
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Em nossa opinião, o modelo assente no federalismo, como foi proposto por Delors quando 

este falou de uma Federação de Estados-Nação, que assegure a autonomia nacional e respeite 

as diversidades de diferentes contextos, pode ser uma forma de se cumprirem os ideais 

fundadores desta união e que referimos no capítulo 3. É claro que o modelo europeu terá de 

ser baseado nas suas características específicas respeitando a autonomia das suas entidades e 

assentando numa descentralização no que diz respeito ao exercício de competências, para não 

anular as acções dos Estados e a sua relação com os cidadãos. 

Este modelo de organização económico-política poderá ser uma resposta possível para o 

futuro da UE, pois poderá proporcionar o desenvolvimento da união de 27 países com base no 

princípio da união e, ao mesmo tempo respeitar a autonomia e os valores nacionais. 

No campo em que este estudo se centrou este modelo assume alguma pertinência pois nas 

últimas décadas foram sendo disseminados modelos e práticas que alteraram o papel do 

Estado como único regulador no campo educativo. A emergência de um espaço de formação 

de políticas educativas transnacional não induz, necessariamente, à “desnacionalização” da 

educação. Como vimos ao longo do nosso estudo o Estado actua como mediador destas 

influências externas e é mais um dos decisores políticos na esfera da educação.  

 

3. Reflexões e interrogações sobre a Aprendizagem ao Longo da Vida 

Passamos agora a apresentar algumas das reflexões sobre o conteúdo da política de ALV, com 

base na nossa análise de documentos da UE e dos cinco Estados-membros, mobilizando os 

contributos teóricos que sintetizamos na Parte I do estudo. 

Depois de concluído o nosso estudo acreditamos que, em relação ao conteúdo das agendas 

políticas para a ALV, mantêm-se acesas grande parte das tensões e ambiguidades que 

evidenciámos no enquadramento teórico do estudo e que são ilustradas na análise dos 

documentos políticos. 

Quando interpelamos os documentos sobre as concepções de ALV explícitas e implícitas nos 

quer da UE quer dos cinco Estados-membros analisados, verificamos que, em alguns dos 

casos, existem algumas visões mais circunscritas de ALV enquanto que noutros está presente 

uma perspectiva mais abrangente. 

No caso dos documentos da UE verificamos que, embora do ponto de vista do enquadramento 

ideológico, as finalidades económicas da ALV estejam equilibradas com o recurso a 

argumentos ligados à coesão social e ao desenvolvimento da pessoa, no plano operacional 

verificamos que existem perspectivas mais redutoras. 
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Os dados que nos permitem chegar a esta conclusão são relativos a uma maior associação da 

ALV a contextos de aprendizagem formal e não formal que encontrámos na maioria dos 

documentos; à tendência para a valorização da acumulação de competências associadas a 

saberes disciplinares e não a conhecimentos e atitudes transversais a diferentes domínios; a 

valorização de prioridades centradas nos actores com idades próximas à entrada no mercado 

de trabalho (jovens e adultos); a forte presença de termos associados a uma linguagem de 

aprendizagem em detrimento da linguagem da educação (Biesta, 2005); a definição de áreas 

de operacionalização concreta caracterizadas por objectivos de aprendizagem e de 

investimento, entre outras. 

No entanto, quando analisamos os cinco Estados-membros da UE, verificamos que as 

concepções em torno da ALV e da sua operacionalização têm pontos comuns e pontos 

distintos quer uns em relação aos outros, quer em relação à UE. 

Por um lado, países como a Dinamarca, a Bélgica e o RU assumem claramente tendências 

políticas de ALV em torno da competitividade, da inovação e do desenvolvimento económico, 

embora sempre matizadas pelo apoio à coesão social e ao desenvolvimento individual. Esta 

situação é ilustrada pela forte presença nos documentos de aspectos ideológicos e 

operacionais associados à eficiência e à qualidade das ofertas e das oportunidades de 

aprendizagem, embora também privilegiando os jovens e os adultos; os contextos formais e 

informais; a acumulação e actualização de competências, em particular vocacionadas para 

áreas de profissionalização ou do conhecimento relacionadas com o desenvolvimento 

tecnológico e industrial que marcam alguns destes países, que se posicionam no grupo de 

países economicamente mais fortes. 

No caso da Dinamarca esta tendência para o desenvolvimento tecnológico e para a inovação é 

muito presente. No caso do RU destacamos a tendência para a definição da estratégia de ALV 

enquanto fase pós-escolar e pós-obrigatória. No caso da Bélgica, existem finalidades comuns 

à comunidade flamenga e às regiões de expressão francesa, mas com formas de 

operacionalização um pouco distintas. A Eslovénia, quer do ponto de vista ideológico quer do 

ponto de vista operacional, valoriza a ALV nas suas três dimensões de modo muito 

equilibrado. Esta conclusão é ilustrada pela concepção de aprendizagem presente nos 

documentos da Eslovénia, muito associada às aprendizagens “acidentais” e não intencionais o 

que nos remete para contextos de aprendizagem informais; temos também uma concepção de 

aprendente que extravasa as idades mais vocacionadas para a entrada no mercado de trabalho, 

sendo o país que mais considera as crianças e os mais velhos como actores do processo de 

ALV. Nesse sentido, voltando a recorrer às abordagens de Nóvoa (2005) considerando que a 
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Eslovénia se assume como um caso particular, onde os documentos políticos têm um carácter 

mais ideológico, ao contrário dos restantes países cujos documentos políticos são 

maioritariamente pragmáticos. 

Como exemplo deste pragmatismo temos o caso de Portugal, que assume claramente uma 

concepção de ALV directamente associada ao aumento de qualificações e à empregabilidade. 

Como vimos no trabalho empírico, o caso português assume contornos únicos no sentido em 

que é o único país que não tem um documento geral de enquadramento da estratégia de ALV, 

mas sim documentos associados à estratégia de emprego. Este facto é de si uma evidência da 

tendência dominante das políticas portuguesas de ALV. 

Na leitura destes dados concluímos que é possível, como ilustra o caso da Eslovénia, associar 

a ALV a finalidades de empregabilidade e competitividade, ao mesmo tempo que se trabalha 

no sentido de uma sociedade inclusiva com igualdade de aprendizagens e se promove o 

desenvolvimento pessoal.  

Mantivemos neste trabalho uma posição flexível em relação às finalidades que as políticas de 

ALV podem assumir, considerando que dificilmente se pode prescrever uma solução mágica, 

tendo em conta a multiplicidade de contextos que influenciam estas políticas. 

Em nosso entender, é possível associar a função económica (entendida enquanto aquisição de 

competências e conhecimentos em relação ao mundo do trabalho, com objectivos de melhoria 

de bem-estar financeiro e de empregabilidade), a uma função de desenvolvimento pessoal 

(que diz respeito ao desenvolvimento da própria pessoa e às suas potencialidades a partir de 

experiências adquiridas ao longo da vida); e, ainda associar a ALV a uma função democrática 

(baseada em finalidades de inclusão social, participação democrática e coesão). 

O maior peso atribuído a uma função em detrimento de outras resulta, em grande medida, de 

factores contextuais específicos de cada contexto nacional, como verificámos ao longo do 

estudo. 

Neste sentido, embora a tipologia de Aiginger e Guger (2006) nos tenha servido como ponto 

de partida para a escolha de países que ilustrassem a diversidade de contextos dentro da UE, 

neste estudo não podemos contribuir para uma tipologia de estratégias de ALV. No entanto, 

podemos tecer algumas conclusões que podem, num estudo futuro e mais alargado, estar 

associadas a modelos e tipologias. 

Existe, de facto na matriz discursiva da UE presente em grande parte dos países analisados, 

uma visão política de ALV que considera as aprendizagens não-formais e informais como 

residuais (com excepção da Eslovénia e de Portugal, com o exemplo da iniciativa RVCC) e 
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que centra as atenções nas formas de aprendizagem mais institucionalizadas e que respeitem a 

aprendentes que estejam próximos da entrada no mercado de trabalho.  

Não queremos com isto defender que deve existir uma única visão sobre a ALV que seja 

consensual. O nosso estudo demonstra que, embora ao nível ideológico possa existir algum 

consenso sobre as finalidades e os pressupostos subjacentes às políticas de ALV, do ponto de 

vista da sua aplicação concreta as tendências podem assumir sentidos distintos. As diferenças 

entre os contextos nacionais estão, também, articuladas com sentidos e práticas diversos no 

campo da ALV. 

Assim, consideramos que tendo em conta a natureza heterogénea do processo de construção 

política, em particular no seio da UE, a ALV como projecto político-ideológico deve ter um 

entendimento o mais abrangente possível, que se baseie numa perspectiva ideológica holística 

associada a finalidades económicas, que promova e maximize as oportunidades de 

aprendizagem e que possibilite o desenvolvimento de cada indivíduo como pessoa.  

Adoptamos, assim, uma posição que não pretende criticar as tendências do projecto político 

da ALV como exclusivamente associado a factores económicos, ou de empregabilidade, 

embora em alguns casos, como verificámos, esta tendência se confirme. Em nosso entender 

existe uma multiplicidade de factores que fundamentam algumas das opções políticas de 

carácter mais economicista e que não podem ser entendidos de forma linear.  

 

4. Dos pontos de chegada a novos pontos de partida 

Tendo em conta que, este estudo consiste na análise de cinco Estados-membros da UE e as 

suas estratégias de ALV, numa perspectiva comparada, consideramos que o alargamento de 

outro estudo aos 27 Estados-membros da UE, poderia suscitar novas questões que nos 

poderiam proporcionar o desenvolvimento de uma tipologia que enquadrasse as abordagens 

desenvolvidas pelos países da UE em modelos analíticos.  

Uma das perspectivas que tencionávamos aprofundar e mobilizar para a análise comparativa, 

mas que não conseguimos fazer, foi explorar a relação entre as estratégias políticas de ALV 

adoptadas pelos Estados-membros e a sua relação com o grau de centralização das políticas 

educativas. 

Estes são alguns dos temas que consideramos não terem sido suficientemente explorados 

neste trabalho e que seriam pistas para desenvolvimento de futuros projectos de investigação 

que podem construir novos olhares sobre esta problemática. 
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A forte ênfase na análise documental que caracteriza este processo de investigação suscita, 

também, novas perspectivas de trabalho, no sentido em que consideramos que seria 

importante afastarmo-nos da arena política e procurar explorar junto dos indivíduos, que 

concepções têm sobre a ALV e qual o valor que atribuem às várias fases do seu próprio 

processo de aprendizagem.  

Na acepção de Mainardes (2006), referindo-se a Ball e Bowe passaríamos para novas etapas 

do ciclo de produção da politica, articulando o contexto de influência, com o contexto de 

produção do texto politico e o contexto da prática. 

Neste sentido, o nosso trabalho levantou-nos algumas questões sobre as experiências de 

aprendizagem de grupos pouco considerados nos documentos políticos que analisámos, como 

os idosos. Daqui partimos para outras questões relacionadas com o papel que estas pessoas, 

no percurso final da vida, atribuem às aprendizagens que desenvolveram. Com trabalhos deste 

tipo iremos procurar desenvolver uma nova perspectiva da ALV para tentar compreender as 

experiências adquiridas na fase final da vida e como os próprios indivíduos avaliam o seu 

próprio percurso de aprendizagem. 

Queremos mobilizar, também, grande parte da experiência que adquirimos ao estudar o 

processo político da UE na área da educação e, ao mesmo tempo aliar este “know-how” ao 

estudo das pessoas como actores do processo de ALV. Nesse contexto, consideramos que 

seria muito pertinente desenvolver uma investigação ao nível dos actores que intervêm no 

processo de decisão política na UE (técnicos, especialistas e políticos) e que participam nas 

várias arenas de discussão e preparação dos documentos de referência para as políticas de 

educação e formação. Procurar compreender os seus percursos de educação e formação, as 

áreas de interesse, e as suas especializações, ao mesmo tempo que procuramos explorar as 

suas concepções explícitas e implícitas sobre alguns temas da política educativa europeia, 

seria, em nossa opinião, uma investigação que poderia aprofundar alguns dos aspectos que 

abordámos no trabalho aqui apresentado.  
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