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COMENTARIO ACOMUNICAc;AO SOBRE 0 TEMA:
0 INSUCESSO ESCOLAR: DUPLA EXCLUSAO
Pe/o Pro/ Doutor Se1gio Grcicio

*

«Eu vou fazer um comentario tao breve quanto possivel a exposi9ao que foi
feita pela Maria Dorita.
Eu propriamente nao tenho nada de especial a acrescentar aquilo que ela disse
no dominio e no piano em que ela se situou pm·que, quer na parte do equacionamento dos problemas de insucesso escolar e das desigualdades perante a escola,
quer na parte que !he diz mais respeito, da interven9ao dos tecnicos de servi9o social
na materia, cu, de facto, nao tenho mais nada de especial a dizer c penso que o meu
contributo aqui podeia ser o de procurar permitir um certo recuo, um certo distanciamcnto relativamente a interven9ao nesta materia para poder pensar um pouco
melhor as oportunidades reais de interven9ao e os seus limites, nesta materia das
desigualdades perante o ensino.
Eu vou adoptar um ponto de vista que na gfria da sociologia e o ponto de vista
macro-social precisamente para procurar recolocar esse problema das oportunidades de interven9ao e dos seus limites.
Estando em jogo aqui um problema de desigualdades eu come9ava por o desdobrar em dois aspectos:
- primeiramente as desigualdades tal como existem num momento dado e que
tem aver coma distribui9ao, nesse momento, dos bens materiais e simb6licos, incluindo neste ultimo caso o estatuto social, na populayao- isto seria
um primeiro aspecto.
- o segundo aspccto, que e o que me parece que esta aqui dircctamentc cm jogo
na qucstao das desigualdadcs perante o cnsino e o problema do accsso a
esses bens desigualmente distribufdos
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Ora bem, eu vou-me centrar mais evidentemente neste segundo aspecto mas nao
deixarei de referir o primeiro porque e evidente que eles estao estreitamente interligados. Quando nos falamos de uma distribui~ao desigual de bens materiaias e simbolicos pela popula~ao, e nimeadamente pelas familias, isto significa mais concretamente, e no que diz respeito aos recursos que tern valor na escola e para o
investimento escolar, uma desigual destribui~ao de recursos economicos e culturais
que sao decisivos para as oportunidades escolares das crian~as e dos adolescentes.
E a partir daqui nos podemos ate criar uma metafora para mostrar urn pouco o canicter circular dos processos aqui em jogo: se ha uma desigual distribui~ao de bens a
partida e evidente que depois no processo de acesso a esses bens, ou seja, mais concretamente, no processo de acesso as posi~5es sociais, nos estamos como que numa
corrida em que os corredores sao colocados em pontos diferentes logo ao arranque
e tendo uma mesma meta, ou conjunto de metas pelas quais estao em competi~ao.
Mais concretamente, nesta abordagem macro-social, eu gostava de aborclar aqui
os tres tipos de institui~5es sociais que estao em jogo: a Dorita ja falou da escola
(e uma primeira, evidentemente, e aquela que e mais central na materia) mas falou
tambem nas famflias (e fez propostas relativamente a is so) e so queria falar nu m terceiro tipo de institui~oes que normalmente sao mantidos um pouco a margem neste
tipo de discussao. Trata-se das empresas, sao as institui~5es economicas e igualmente a administra~ao publica, mas de uma maneira mais subsidi<1ria. E entao eu
passava, de uma maneira sempre tao breve quanto possfvel e tao telegrafica quanto
possfvel a uma tentativa de analisar, no esencial, quais sao as articula~5es e as interdependencias que estao em jogo entre estes tres tipos de institui~oes.
Podia come~ar pela escola e pela familia e acho que uma maneira de abordar
aqui a dinamica das rela~5es entre a escola e a famflia era, talvez, lembrar o
seguinte: e que em praticamente todas as sociedadcs as crianps e os adolescentes
estao numa situa~ao de grandc dependencia relativamente aos adultos e numa situa~ao que e duplamente constrangedora relativamente, por exemplo, (e eo caso que
no interessa mais directamente aqui) aos seu projectos de forma~ao. Se tem projectos de forma~ao (e is so nao e assim tao frequentc) c dcpcnde, evidentemente, da
idade, do percurso anterior, das proprias caracterfsticas da familia, mas no caso de
terem projectos de forma~ao, nao podem prosseguir estes projectos sem, evidentemente, um apoio dos adultos dos quais dependem, e em primeiro lugar dos pais ou
da sua famflia mais proxima. Por outro !ado tem uma limitada capacidade para levar
a cabo esses projectos de uma maneira autonoma. Na realidade, todos nos sabemos
disso, sao os adultos que tem projectos para as crian~as e adolescentes e alem disso
tern meios para os constranger as aprendizagens que projectaram para eles atraves
de djversas san~oes: quer premios, quer penaliza~5es.
E eviclente que os pais e os professores (os aclultos, em geral) das crian~as e dos
adolescentes ficam muito satisfeitos se verificarcm que, a partir de uma determinacla
altura, as crian~as ou os adolescentes, acabarn por se apropriar, mais ou menos, dos
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projectos que foram criados para eles. De qualquer maneira todos procedem como
esses projectos fossem da autoria dos principais interessados ou como se os tivessem escolhido livremente. Eassim que as coisas se passam de facto.
Vistas as coisas desta maneira, e facil chegar a ideia de que a escola so tem sobre
a crian9a ou sobre o adolescente uma autoridade que e delegada quer pelo Estado
ou pela Igreja e principalmente pela familia; portanto a escola nao ea primeira fonte
do constrangimento. Dum ponto de vista historico, este facto, que e fundamental
(e como e conhecido de toda a gente) tem conduzido a uma escolariza9ao maci9a,
a uma escola de massas que se incrementou, como e conhecido de todos, principalmente no apos guerra e, sobretudo, nos anos 50, nos entao pafses industriais mas
tambem entre nos com surtos ainda mais recentes de escolarizayao, por exemplo,
aquele que se tem verificado entre nos a partir de meados dos anos 80. Esta escolarizayao maci9a remete para a questao de uma procura social de ensino que tem crescido persistentemente um pouco por todo o !ado e igualmente entre nos. Ou seja
(e fazendo a liga9ao com as considera96es anteriores), pm·que e que as famflias
fprmulam e procuram impor persistentemente esses projectos a sua descendencia,
as crian9as e aos adolescentes, que acabam mais ou menos por os adaptar.
Entao entra aqui o terceiro protagonista das institui96es que eu comecei por referir ou seja, aquele protagonista que faltava e que sao as empresas. Se existem os projectos das famflias para com a descendencia, por outras palavras, se ha uma procura
social de ensino e se, alias, tambem essa procura social te'm crescido e, fundamentalmente, por uma razao extremamente simples: e que o ensino escolar e valorizado
pelas empresas. Quer dizer, e retribufdo, quer economicamente quer simbolicamente (incluindo aqui, mais uma vez, em termos de estatuto social) pelas empresas.
Tambem pela administra9ao publica mas, como sabem, as empresas representam, de
longe, o maior volume de emprego (entre nos como em outros pafses). E poderfamos olhar um pouco entao, muito brevemente, para estas empresas e constactar que
os process os sociais em jogo no seu interior (e que se relacionam directamente eo m
tudo isto que eu acabei de dizer) sao precisamente aqueles dois processos que eu
comecei por evocar logo no infcio, quer dizer: tanto o processo que conduz a criayao e destrui9ao de posi96es, ou seja, de fun96es hierarquizadas e diferenciadas
dentro da empresa, como o processo de regula9ao do acesso a essas posi96es. Tudo
isto que eu comecei por referenciar passa-se, de facto, dentro das empresas e como
se vai perceber rapidamente (se e que ja nao estao a perceber) tem de facto a ver
com a educa9ao escolar de que as pessoas sao portadoras, as pessoas precisamente
candidatas a posi96es e a fun96es dentro das empresas.
E cabe aqui dizer que se as empresas valorizam a educa9ao escolar e a utilizam
para a distribuiyaO das pessoas pelas diferentes funy5es e posiyoes nao e apenas por
razoes tecnicas, como se ere em geral, e como se quer fazer crer tambem de uma
maneira geral. A empresa nao e so um meio tecnico onde se colocam problemas tecnicos: a empresa e, evidentemente, um meio social onde existem problemas de dis-
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tribuir,;ao de bens materiais e simb6licos associados a distribuir,;ao do poder, e esUi
aqui implicado todo um processo, ou todo um conjunto de processos, que e permanentemente criador de tensoes ou de contlitos virtuais ou declarados entre os protagonistas, ou seja, os donos e os dirigentes das empresas e aqueles que la trabalham.
Ora um problema fundamental para as empresas e para aqueles que as clirigem
e, de facto, o de criar lealdade e cooperar,;ao entre aqueles que la trabalham e para
isso um aspecto crucial esta associado a ocupar,;ao de posir,;oes e de funr,;oes nas
empresas. Intervem aqui a educar,;ao escolar pm·que, como todos sabem. a educar,;ao
escolar incorporada nas pessoas, nos indivfduos, serve de criterio de acesso as posir,;oes, quer se trate de recrutamento externo, por parte das empresas, quer se trate de
promor,;ao interna (aquilo que os economistas chamam «OS mercados internos» as
empresas ). Portanto a educar,;ao escolar e utilizada pelas direcr,;oes das empresas
juntamente com as caracterfsticas das pessoas, como a idade, experiencia de trabalho, estado civil e ate o genero, para regular o acesso as posir,;oes. Porque? Porque
tem um certo teor de legitimidade social. Eu nao estou a dizer que tem uma plena
legitimidade, mas tem algum teor de legitimidade social e isso e uma das razoes
fundamentais, e nao apenas as razoes tecnicas, porque ela e utilizada nas empresas:
tem um certo teor de legitimidade social. De facto e melhor do que. por exemplo.
dizer que «tal pessoa» foi promovida para «tal lugar» ou que outra foi clespromovida, ou posta na pratelcira. ou desconsiderada, etc, por causa da cor do cabelo, por
exemplo, ou por causa da altura ou outra qualquer caracterfstica deste tipo. Emuito
mais legftimo falar de educar,;ao escolar e associar a isso experiencia no trabalho e
toda uma serie de saberes ou de qualificar,;oes adquiridas a partir daf.
Bem, daf a utilizar,;ao da cducar,;ao escolar. Ora bem, o que e que resulta disto
que se passa, de uma maneira generalizada, em todas as empresas, cm termos mais
macro-sociais, quer dizer, qual e o efeito agregado de todas estas opr,;oes, de todas
estas decisoes que sao tomadas nas empresas pelas suas clirccr,;ocs, pelos seus clonos
e pelos seus dirigentes. Resulta daqui um lar,;o extremamente forte entre educar,;ao
escolar e posir,;ao social e a pesquisa. alias, tem mostrado, de uma maneira bastante
impressionante, que este lar,;o se mantem praticamente inalterado ao longo do tempo
independentemente, por exemplo, do grau de escolarizar,;ao. Nao se altera. poe
exemplo, mesmo com uma macir,;a das sociedades e isto e absolutamente decisivo e
importante para as considerar,;oes que eu tenho tido ate agora. ou seja, e a partir
deste lar,;o (entre educar,;ao escolar e posir,;ao social) que se gera aprocura de ensino.
e isso que faz com que as famflias tenham projectos para a sua descendencia c procurem que a descenclencia venha a fazer seus estes projectos. Como voces vecm o
cfrculo da interdependencia entre estes tres tipos de instituir,;oes fecha-sc um pouco
por aqm.
Mas o que eu queria sugerir com isto e que neste cfrculo. nesta interdependencia entre os tres tipos de instituir,;oes, as instituir,;oes econ6micas tem um peso absolutamente fundamental. Eu nao estou a dizer que neste cfrculo de interdcpenclcncias
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haja um nexo causal no qual as empresas sao uma especie de primeiro motor e que
depois tudo gira a volta disso, nao e isso que eu quero dizer, nao e em termos propriamente cronol6gicos (procurar saber o que e que est<i primeiro) mas em term os
de elo forte na cadeia das interdependencias, as empresas tem aqui um papel fundamental. Porque reparem apenas no seguinte: se as empresas deixassem de valorizar a educa9ao escolar como fazem, se deixassem de a utilizar como um criteria
para regular o acesso as posi96es no seu interior, entao toda esta configura9ao hist6rica (da escola de massas, do empenho do Estado na escolarizayao, na escola
publica, de procura de ensino acrescida), tudo isto voava em estilha9os, desaparecia. Quer dizer: aquilo que se construiu atraves de gera96es e atraves das ac96es de
milhares de pessoas, de todo um processo maci9o de cria9ao institueional, tudo isto
voava em estilha9os ao cabo de poueo tempo. Se a edu9ao escolar deixasse de ser
valorizado pelas empresas, ou entao se as empresas deixassem de eriar fun96es que
fossem hierarquizadas e as quais correspondessem posi96es distanciadas entre si em
termos de hierarquia; se qualquer um destes dois aspectos do proeesso que e dinamizado pelas empresas falhasse, tudo isto voava em estilhayos; toda esta eonfigurayao hist6rica. 0 que e que queria sugerir com isto? 0 que eu queria dizer e que,
normalmente, quando se pensa nestas questoes de desigualdades perante o ensino e
o insucesso escolar pensa-se mais espontaneamente na escola, claro, (e, alias, nao e
errado pensar nisso) e nas famflias (e tambem nao e en·ado pensar nisso) como,
alias, a Dorita mostrou aqui ha pouco e muito bem. Mas nao se pensa nas empresas, nao se pensa nas institui96es econ6micas e no papel consideravel que elas tem
aqui, se nao decisivo. 0 que e que eu quero dizer com isto: e que nos temos que ter
um pouco a no9ao nao s6 das possibilidades de interven9ao neste domfnio mas tambem dos limites da intervenyao p01·que, evidentemente, ninguem vai esperar que as
empresas deixem de funcionar desta maneira, nem ninguem vai esperar por exemplo que as famflias (e ha aqui, com certeza, muitas pessoas que tem crian9as ou
adolescentes em idade escolar e que frequentam a escola), vao desistir de querer
uma escolaridade e de mobilizar os seus recursos, materiais, culturais e morais,
tanto quanta possfvel, para obter a melhor escolaridade possfvel para a sua descendencia; ninguem vai esperar que isso aconte9a, portanto, os processos sociais que
estao aqui em causa sao proeessos de competi9ao mais ou menos generalizada.
Enecessaria nao o esquecer
Para termos uma ideia de ate que ponto e possfvel intervir aqui e ate que ponto
e que, por cxemplo, a escola pode, de facto, ser correctora nos processos de acesso
as posi96es e nas desigualdades de acesso as posi96es que foi o novo ponto inicial.
A minha ideia, que eu gostava de por aqui um poueo a discussao, e que, de facto,
a eseola nao pode ter as costas largas nesta materia. Nao pode ter as costas largas
nem correlativamente a interven9ao que pode ser feita pelos tecnicos de servi9o
Social, situem-se eles onde se situarem (por exemplo, nos casos dos servi9os de
saude escolar). Ha limites. Muita coisa e possfvel fazer. Alias praticamente nada
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tem sido feito do ponto de vista das pnlticas de ensino e do enquadramento institucional do ensino para tentar atenuar essas desigualdades. 0 conhecimento da materia e extremamente reduzido, por isso sao extremamente valorosos trabalhos como
este de pesquisa e de reflexao na materia. Mas ao mesmo tempo devemos ter a
nogao, creio eu, dos limites da intervengao. E se fosse possfvel (e eu estou a ter em
conta tudo o que foi dito pela Maria Dorita acerca das caracterfsticas da populagao
da Madeira e das caracterfsticas que assume o problema do insucesso escolar na
Madeira), pelo menos, que os mais desmunidos conseguissem obter a escolaridade
obrigat6ria tal como ela e definida hoje em dia, isso ja seria excelente, mas sem
grandes ilusoes no que respeita a possibilidade de corrigir as desigualdades do
acesso ao ensino, porque as distancias entre os diferentes competidores, entre as
diferentes categorias de famflias implicadas na competigao, tendem a manter-se ao
longo do tempo. Podemos contribuir para reduzir essas distancias, mas devemos ter
a nogao, por tudo quanto foi dito, que e totalmente ut6pico anula-las.
A ideia de igualdade de oportunidades continua a ser, hoje como ontem, uma
mistificagao. Seria bem mais interessante substituf-la pela nogao do que e que esta
ao nosso alcance fazer para reduzir tanto quanto possfvel a desigualdade de oportunidades.»

