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Apresentação

1. No começo dos anos 60 Sedas Nunes1 apresenta, nas pági-
nas da revista Análise Social, um conjunto de «materiais de uma 
experiência pedagógica» produzidos expressamente para o uso de 
docentes e alunos das disciplinas de iniciação às ciências sociais, 
à época inovadoramente introduzidas nos planos de estudo das 
faculdades de economia.

Na apresentação desse material, posto assim à disposição de 
um público mais vasto do que aquele a quem originariamente se 
dirige, Sedas Nunes sublinha as virtudes do trabalho colectivo que 
coordenou no então Gabinete de Investigações Sociais e que terá 
estado, justamente, na base da excelente síntese «sobre o problema 
do conhecimento nas ciências sociais» ora publicada. Esta metodo-
logia de trabalho praticada no jovem GIS, envolvendo a discussão 
partilhada e a aprendizagem colectiva irá, de resto, ter continuidade 
ao longo da história deste gabinete — mais tarde Instituto de Ciên- 
cias Sociais. A obra que aqui se apresenta constitui, precisamente, 
mais um produto dessa herança metodológica.

2. Esta referência aos bastidores de uma publicação com mais 
de trinta anos não é fortuita. Ela presta, antes de mais, e uma vez 
mais, uma justa homenagem à figura e obra de A. Sedas Nunes. 
O seu empenho activo na divulgação permanentemente actualizada 
dos produtos-conhecimento das ciências sociais, no estímulo à 
descoberta cientificamente fundamentada da sociedade portuguesa 

1 A. Sedas Nunes (1972), «Materiais de uma experiência pedagógica: sobre 
o problema do conhecimento nas ciências sociais», in Análise Social, n.os 35-36,  
pp. 790-856.
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e na criação de uma verdadeira escola de jovens cientistas so- 
ciais — de que o ICS é seu orgulhoso herdeiro — constituem 
razões mais do que suficientes para o recordar. 

Mas a referência tem outros propósitos. É que o texto aludido 
condensa um feixe de dimensões que estão, também elas, presentes 
na génese deste livro. Destaco particularmente três. Antes de mais, 
o processo (trabalho de equipa) em que assenta. Depois, o modelo 
de cientificidade (racionalismo crítico) que adopta. Finalmente, o 
objectivo (pedagógico) que o inspira.

Comecemos então pela primeira dimensão. Este livro é o produ-
to de um trabalho colectivo desenvolvido no ICS e, nessa medida, 
herda e actualiza a tradição metodológica atrás referida. A colectâ-
nea que ora se apresenta corresponde, com efeito, ao exercício de 
uma prática colectiva de debate científico realizada ao longo dos 
últimos três anos por um conjunto de investigadores irmanados no 
interesse por uma agenda de conhecimento comum. 

Esta dinâmica inicia-se em 2004 com o lançamento, neste ins-
tituto, de um Observatório Permanente de Escolas2. 

Para além de visar propósitos de divulgação científica regular 
no domínio das ciências sociais, junto de escolas de ensino se-
cundário, este novo espaço institucional acolhe também, desde 
a sua génese, um programa de investigação científica3 que agrega 
pesquisas neste domínio, algumas das quais contribuindo com pro-
dutos-conhecimento para ulterior divulgação nas próprias escolas 
que serviram de terreno para a pesquisa empírica. Criado sob o 
pretexto temático da «educação», este programa não se esgota no 
estudo da «forma escolar» ou dos processos sociais que ocorrem 
na escola, com que tradicionalmente o tema é conotado; assumindo 
aqui a «educação» um significado bem mais vasto e enriquecido, 
este programa abrange na realidade um território ampliado de ob-
jectos de pesquisa que se prendem genericamente com dinâmicas 
de socialização nas sociedades contemporâneas e com processos de 
individuação modernos. 

O entendimento alargado da temática «educação» tem permitido 
acolher, neste programa de investigação, cientistas sociais com inte-

2 Para uma explicitação detalhada dos objectivos e actividades realizadas por 
este observatório, desde a sua criação, consultar Almeida e Vieira (2006, capítu- 
lo 7) e www.ope.ics.ul.pt.

3 É ele o programa de investigação P-15 «Os sentidos que a escola faz: alunos, 
professores e famílias».
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resses em áreas relativamente diversificadas, ainda que convergentes 
com esta agenda de conhecimento. Mas o sucesso da mobilização, 
consolidação e alargamento deste colectivo reside, sem dúvida, na 
criação de um espaço aglutinador centrado numa metodologia de 
trabalho específica. Com efeito, desde 2004 que funciona mensal-
mente no âmbito deste programa um seminário de aprofundamento 
e discussão científica da investigação em curso. A sua organização 
tem sido idêntica, ao longo destes três anos de trabalho. Cada 
mês, um membro desta equipa assegura, rotativamente, a produ-
ção de um texto decorrente da sua pesquisa o que, distribuído 
antecipadamente aos restantes investigadores, permite a preparação 
prévia da discussão fundamentada ulterior, a ocorrer no seminário.  
A tónica colectiva deste espaço de encontro tem-se revelado 
bastante frutífera no enriquecimento dos trabalhos individuais 
desenvolvidos. A possibilidade de submeter o saber produzido ao 
escrutínio dos pares — afinal, o critério mais legítimo de avaliação 
científica — potencia exigências de fundamentação, argumentação, 
e clareza na comunicação, e mobiliza, em troca, um retorno crítico 
passível de ser incorporado no trabalho, com presumíveis dividen-
dos na qualidade do produto final.

Por seu turno, a sua regularidade mensal e a durabilidade no 
tempo têm sido absolutamente decisivas para consolidar uma ver-
dadeira rede — não episódica ou efémera — de entreajuda teórica, 
metodológica e técnica, que agrega com idêntico compromisso e 
empenhamento investigadores seniores e juniores — estudantes de 
mestrado, doutoramento e pós-doutoramento — não só do próprio 
Instituto de Ciências Sociais, mas também de outras proveniências 
institucionais4. 

Os resultados deste processo são profícuos e têm inspirado já 
algumas iniciativas e publicações. A organização de um seminário 
internacional no ICS, em Março de 2005, e a publicação das con-
ferências aí proferidas, num número temático da Análise Social 

4 O seminário tem contado, de forma regular, com investigadores oriundos da 
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas e da Faculdade de Ciências e Tecnologia 
da Universidade Nova de Lisboa, da Faculdade de Ciências da Universidade de 
Lisboa, do ISCTE, do Instituto Politécnico de Setúbal, aos quais se associam, 
temporariamente, investigadores visitantes no ICS: do Instituto Universitário de 
Pesquisas do Rio de Janeiro, da Universidade de Juiz de Fora, da Universidade 
de Caxias do Sul, da Universidade Federal de Minas Gerais, da Universidade de 
Brasília e da Maastricht University. 
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dedicado ao tema «Educação e Modernidade»5, inaugura a série de 
produtos-conhecimento elaborados no âmbito deste colectivo e 
postos à disposição do grande público. Já em 2006, uma colectânea 
internacional e um livro dedicado ao estudo da escola portuguesa6 
representam o reforço deste programa de investigação. A obra que 
ora se apresenta dá continuidade ao esforço, agora mais amadureci-
do, de conhecimento científico sobre protagonistas e dinâmicas de 
produção de indivíduos sociais nas sociedades contemporâneas. 

A segunda dimensão que este livro reafirma sem qualquer am-
biguidade é a sua filiação a um modelo de cientificidade assente no 
racionalismo crítico. Isto é, reitera-se uma concepção de ciência e 
um método de produção de conhecimento científico sobre o so-
cial cuja tarefa primeira deverá ser, justamente, a sua demarcação 
(ruptura) face aos processos de conhecimento comum sobre o 
social. Ou, como se afirma nos «materiais de uma experiência pe-
dagógica» (1972), a ideia de que «a invenção da ‘verdade científica’ 
é produto de um trabalho teórico que pressupõe ruptura com as 
interpretações vulgares (espontâneas)». É na mobilização activa e 
criativa da teoria (construção racional) que se poderá decifrar de 
uma outra forma (científica) o real, com o apoio insubstituível dos 
métodos e das técnicas ao dispor da ciência social. Semelhantes 
alicerces epistemológicos, sistematizados nos «materiais de uma 
experiência pedagógica» e partilhados justamente pela equipa de 
jovens investigadores liderada por Sedas Nunes, irão aliás conta-
minar sucessivas gerações de cientistas sociais — em particular, 
sociólogos7 — criadas com a institucionalização da Sociologia em 
Portugal, após a instauração democrática de 1974.

No que concerne especificamente a produção de conhecimento 
sociológico sobre a educação, há muito que defendemos (Resen-
de e Vieira, 1993), justamente, esta perspectiva. Tomando como 
pressuposto básico a ideia de que a sociologia da educação cons-
titui a aplicação da perspectiva sociológica ao estudo de objectos 

5 Análise Social, n.º 176, 2005.
6 Respectivamente, «The school in the frontiers of modernity» e «A escola 

em Portugal», in José Resende e Maria Manuel Vieira (eds.) (2006), The School 
in the Frontiers of Modernity, Newcastle, Cambridge Scholars Press; Ana Nunes 
Almeida e Maria Manuel Vieira (2006). A Escola em Portugal. Novos Olhares, 
Outros Cenários, Lisboa, Imprensa de Ciências Sociais.

7 Com particular destaque para as obras que representam especificamente in-
cursões epistemológicas neste domínio, como o são, por exemplo, as de Almeida 
e Pinto (1976), Silva e Pinto (1986) ou ainda Pinto (1994).
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potencialmente situados no campo educativo (id., ibid., p. 151), é 
lícito exigirmos que a abordagem de qualquer um desses objectos 
obedeça aos critérios de cientificidade atrás aludidos8. Neste caso, 
como aliás a propósito de qualquer outro objecto passível de análise 
sociológica, a precaução inicial de ruptura com explicações corren-
tes assevera-se requisito absolutamente indispensável. 

Outro corolário lógico da perspectiva defendida prende-se com 
a mobilização do património teórico-metodológico das ciências so-
ciais e, por maioria de razão, do da própria sociologia. Partilhamos, 
com efeito, o reconhecimento das vantagens que há na mobilização 
potencialmente alargada dos saberes disponíveis numa dada ciên-
cia, em detrimento de um exercício insularizado, subdisciplinar e 
hiperespecializado, de conhecimento. No texto-manifesto acima 
referido, afirmamos a este respeito que o reforço da sociologia da 
educação «passa claramente pela interdependência enriquecedora» 
com outros domínios do saber sociológico, sob pena de «limitar 
drasticamente a capacidade de problematização de novas ques-
tões e simplificar consideravelmente o seu tratamento» (id., ibid.,  
p. 152).

Estes princípios enformam, justamente, o entendimento alar-
gado acerca da «educação» partilhado pela equipa constitutiva do 
programa em curso no ICS. Nele convergem cientistas sociais 
(sociólogos, na sua maioria) provenientes de diferentes áreas e 
portadores de interesses distintos — da família ao género, da 
infância à comunicação e media, da juventude às profissões e ao 
emprego —, cuja diversidade de perspectivas enriquece amplamente 
a problematização desta área temática.

Pode-se mesmo dizer que este pluralismo de abordagem dis-
ciplinar, aliado ao exercício de um pluralismo teórico-metodoló-
gico praticado com autonomia, constitui um dos denominadores 
comuns deste colectivo. A ele se somam duas outras afinidades 
electivas que assumem, também aqui, grande transversalidade: o 
interesse em desvendar conhecimento sobre a sociedade portugue-
sa, por um lado, e um enfoque privilegiado sobre as dinâmicas da 
modernidade, por outro.

Finalmente, a terceira dimensão a sublinhar. Tratando-se de 
um livro sobre educação, esta colectânea visa também ela alcançar 

8 Pressuposto e procedimento que não recolhe total unanimidade entre aqueles 
que exercem a condição de sociólogos da educação (v. texto citado, Resende e 
Vieira, 1993).
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alguns objectivos pedagógicos. Desde logo, demonstrar as virtua-
lidades de uma abordagem teórica e tematicamente abrangente do 
objecto «educação», cujo resultado se coloca desde já à apreciação e 
ao escrutínio dos pares. Depois, incentivar nos leitores disposições 
favoráveis à criação de dinâmicas científicas suportadas em espaços 
duradouros de debate aprofundado, crítica fundamentada e apren-
dizagem colectiva. Finalmente, e embora de forma modesta, este 
livro pretende também ilustrar, através dos capítulos que o com-
põem, alguns dos caminhos e etapas constitutivas do processo de 
produção científica. Fazer um roteiro desse percurso conduz-nos, 
exemplarmente, do momento da colocação da questão de partida à 
problemática teórica — textos de Ana Ribeiro, Lia Pappámikail e 
Bruno Dionísio —, passando pela pesquisa exploratória — textos 
de Cristina Ponte e Maria Manuel Vieira — ou pelo esboço de 
um modelo de análise — Benedita Melo —, até ao produto final 
ou actualizado de uma investigação concluída — Juarez Dayrell e 
José Resende. Como se conclui, os textos que aqui se apresentam 
estão longe de exibir o estatuto de produtos acabados, de pesquisas 
concluídas. Ao invés, eles assumem, na sua maioria, a forma de «tra-
balho em curso», associado a distintos momentos de investigação. 
Neste sentido, eles desvendam as incertezas, riscos e fragilidades de 
que (também) se alimenta o longo, e tantas vezes sinuoso, percurso 
da pesquisa científica. Revelar essa dimensão tacteante da ciência 
constitui, a nosso ver, tarefa pedagógica incontornável. Porque 
é de um artesanato moroso, paciente e questionador — mesmo 
dos seus próprios processos — que se constrói, afinal, o trabalho 
científico.

3. A organização deste livro assenta na agregação temática dos 
vários textos em torno de duas perspectivas distintas: a que de-
corre, primeiro, de um olhar exterior, mediado e distante sobre os 
actores escolares, protagonizado pelos meios de comunicação social 
e que engloba os dois primeiros capítulos; a que releva, depois, 
do trabalho dos próprios actores sociais que forjam, no espaço 
escolar ou nas suas margens, os sentidos para a sua acção e que 
neles ensaiam os trajectos da sua própria biografia, e que domina 
nos textos seguintes.

O capítulo 1 apresenta a problemática teórica de uma pesquisa 
em curso sobre «crianças e adolescentes nas notícias». A sua au-
tora, Cristina Ponte, pretende inserir o tratamento noticioso das 
crianças no contexto das sociedades de modernidade avançada, 
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pautadas pela percepção do «risco» e da «insegurança». Assim, um 
primeiro momento é dedicado à discussão de alguns dos principais 
contributos teóricos da sociologia para entender a «sociedade de 
risco». Segue-se, então, o equacionamento do modo como os media 
noticiosos elegem e tratam, no mundo ocidental, as crianças e as 
infâncias «em risco».

O capítulo 2 desta obra aborda as relações entre mass media e 
escola, a propósito de um fenómeno recente na sociedade portu-
guesa — a divulgação anual dos rankings de estabelecimentos de 
ensino secundário, pelos meios de comunicação social. Partindo 
dos conceitos de reflexividade social (Giddens) e de autoconfron-
tação (Beck), e apoiando-se nas teorias do efeito de agenda setting 
produzido pelos media, Benedita Melo pretende apurar de que for-
ma os mass media impressos, ao passarem a publicitar os rankings 
escolares, poderão estar a gerar efeitos de autoconfrontação nos 
docentes do ensino secundário e a potenciar uma reflexividade 
social acrescida, com eventuais implicações na orientação da sua 
acção — quer no plano institucional, quer no plano das práticas 
pedagógicas. Os resultados de uma incursão exploratória junto 
de alguns professores do ensino secundário parecem consolidar 
semelhante hipótese.

A «construção de si» como dimensão fulcral dos processos de 
individualização moderna é o pano de fundo em que se inscreve o 
terceiro capítulo. Bruno Dionísio incide o seu estudo sobre uma 
figura profissional dedicada ao «trabalho sobre o outro» — o psicó-
logo escolar —, dando particular enfoque à dimensão de orientação 
escolar e vocacional de jovens estudantes de que está investido. 
Começa por equacionar algumas questões que estão na origem 
do surgimento desta profissão no contexto do estabelecimento 
de ensino (o psicólogo na escola), para depois se referir ao efeito 
diferenciador de cada estabelecimento de ensino no exercício da 
profissão (a escola no psicólogo). Finalmente, o próprio trabalho 
de orientação — como trabalho de «construção assistida de voca-
ções» e de projectos de vida — é alvo de escrutínio, por parte do 
autor. 

O capítulo 4 convoca a temática do género. Compreender a 
recente vantagem escolar das raparigas, no caso português, é o 
que se propõe estudar Ana Maria Ribeiro. Este texto representa 
uma primeira tentativa de problematização teórica deste objecto. 
Depois de um breve enquadramento do fenómeno no conjunto 
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mais vasto de profundas mudanças registadas nas últimas décadas 
na sociedade portuguesa, nomeadamente a nível escolar, a autora 
apresenta sucintamente algumas das teses explicativas sobre o 
sucesso escolar das raparigas que hoje se confrontam na sociolo-
gia. Explora, depois, o conceito de «identidades» (juvenis) para o 
mobilizar e articular com o fenómeno em análise, desembocando,  
no final, na formulação da hipótese da maior importância assumida 
pelas dimensões escolares (trabalho e resultados escolares, expecta-
tivas e projectos de futuro) na «construção das identidades juvenis 
femininas», comparativamente com os rapazes.

O capítulo 5 assume um cariz meramente exploratório. Nele, a 
autora propõe-se questionar, a partir do ponto de vista dos estu-
dantes, a perspectiva institucional de definição do sucesso escolar 
no ensino superior em contextos de modernidade, marcados pelo 
aprofundamento do processo de individualização. Neste sentido, 
Maria Manuel Vieira confronta um conceito institucionalmente 
consagrado, assente numa concepção linear e sequencial dos per-
cursos escolares, com uma experiência subjectiva de procura da  
realização individual, protagonizada pelo estudante, que pode envol-
ver, justamente, o questionamento e a reversibilidade das escolhas 
vocacionais ou institucionais realizadas, e implicar a sinuosidade 
e longevidade dos percursos. A hipótese avançada pela autora é que 
tempo institucional e tempo individual de sucesso escolar podem 
não ser necessariamente coincidentes.

Com o capítulo sexto sai-se do território específico da escola 
para abordar outras dimensões da condição juvenil. O texto de Lia 
Pappámikail constitui parte da problemática teórica de um trabalho 
de investigação conducente a uma dissertação de doutoramento 
em sociologia. Neste caso, o objecto seleccionado é a questão da 
autonomia em contextos de dependência material entre indivíduos, 
incidindo a autora o seu foco de análise nos jovens. Lia Pappámikail 
enquadra a problematização da «autonomia juvenil» no conjunto 
mais vasto de propostas teóricas sobre a produção social de in-
divíduos nas sociedades contemporâneas, não deixando, contudo, 
de se deter nos processos específicos que envolvem as «transições 
juvenis», nomeadamente em contextos de crescente não linearidade 
dessas transições. Propõe, finalmente, um modelo de análise que 
articula um tempo familiar com um tempo individual ou biográfico, 
para captar os compósitos processos da autonomização juvenil.
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O sétimo capítulo representa uma viagem a outros lugares 
onde se «fazem», também, juventudes. O autor, partindo da rea- 
lidade brasileira e tomando como referência estudos anteriores 
realizados com jovens pobres das periferias dos grandes centros 
urbanos, interroga-se sobre o lugar da escola actual na construção 
da condição juvenil. Afinal, a acelerada democratização no aces-
so ao ensino, nomeadamente ao ensino secundário — o «ensino 
médio», no sistema escolar brasileiro —, ocorrida em particular a 
partir da década de 90, justifica amplamente a questão. Depois de 
delimitar algumas das dimensões constitutivas da condição juvenil 
no Brasil, Juarez Dayrell articula as modalidades de que se reveste 
essa condição com o processo de produção social de indivíduos, na 
modernidade, revisitando o lugar que a instituição escolar ocupa, 
hoje, nesse processo.

O livro encerra com o capítulo oitavo e, com ele, regressa-se de 
novo à sociedade portuguesa. E aqui para prosseguir e amplificar 
algumas questões já abertas neste livro. Com efeito, o texto de 
José Resende inscreve-se no debate sobre o lugar da escola nos 
processos de individualização moderna. Adoptando como perspec-
tiva a sociologia política da educação e como posto de observação 
privilegiado as diferenças entre acções comuns e acções colectivas 
desenvolvidas pelos docentes do ensino secundário durante o perí-
odo histórico-político do Estado Novo, o autor vai identificar, num 
primeiro momento, as possibilidades e limites à acção colectiva 
em torno das questões educativas ao longo destas quatro décadas 
para, de seguida, explorar as principais mudanças nas linhas dou-
trinárias e orientações normativas da política educativa do regime 
ocorridas entre, por um lado, os anos 30 e 40 e, por outro, as 
décadas de 60 e 70. Finalmente, o autor centra-se nos docentes 
e nas suas múltiplas referências identitárias para apurar, quer as 
formas como julgam a sua própria profissão — e os seus profissio- 
nais —, quer as formas como equacionam a sua relação com os 
discentes. Neste caso, o autor destaca a centralidade que progres-
sivamente assume, no discurso docente dos anos 60, a figura do 
aluno autónomo, que se produz a si próprio, em forte consonância 
com os processos de individualização moderna. 

Com a publicação desta obra, prossegue-se a divulgação de 
trabalhos no âmbito da linha de estudos sobre a «educação» rea-
lizados neste instituto. Através dele, esperamos dar a conhecer ao 
leitor problemáticas renovadas e pistas estimulantes que permitam 


