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• 

ESTUDO DE CASO 1 
A ESCOLA PROFISSIONAL BENTO DE JESUS CARAc;A 

1. A Escola Profissional Bento de Jesus Cara~a -uma apresenta\ao dos actores 

A EP BJC e, desde 1999, uma Associa9ao para o Ensino- cooperativa sem fins 
lucrativos- que pretende desenvolver actividades de educa9ao e formac;ao. A sua 
acti vidade anterior data de 1990, ano em que se estabelece urn contra to entre o Minis
terio da Educa9ao ea Confedera<;ao Geral dos Trabalhadores- Intersindical Nacional 
(CGTP- IN). Ao longo deste perfodo, a EP BJC pertenceu a CGTP- IN, que funciona
va como entidade promotora entidade promotora da escola. No presente ano, devido 
a imposi96es legais, a escola reviu os seus estatutos e autonomizou-se da CGTP- fN, 
tornando-se numa associa9ao sem fins lucrativos que, no exercfcio da sua activida
de, depende directamente do Ministerio da Educac;ao. 

0 objectivo fundamental desta escola consiste em promover processos de forma
yao em contexto de trabalho que possibilitem a aquisic;ao de competencias basicas, 
para uma entrada directa no mercado de trabalho, a os jovens que, a partida, nao 
pretendem prosseguir estudos superiores. 

No en tanto, outro objectivo que a EP BJC tern eo de recuperar para a escola e para 
o estudo alunos que, no seu percurso escolar, desenvolveram processos de 
desmotivac;ao e de repuJsa em relac;ao a institui<;ao-escola, tal resulta que, neste 
sentido, a EP BJC, como qualquer outra escola profissional, tambem da acesso a 
universidade. Contudo, o acesso para estes alunos nao se faz em condi96es de igual
dade corn os do ensino regular, pois as disciplinas e os respectivos conteudos 
programaticos nao sao correspondentes num e noutro caso e as provas que servem 
de criterio de selecc;ao na escolha de quem de vera ingressar no ensino superior sao 
feitas eo m base nos programas do ensino orientado para o prosseguimento dos estu
dos. Assim, os alunos do ensino profissional veem-se confrontados eo m pro vas que 
versam materias que nao lhes foram ensinadas. 
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A actividade da BP BJC reparte-se por nove pequenas delega<;6es espalhadas 
pelo pa(s, pois pretende-se uma aproxima<;ao aos mercados de trabalho locais e 11 as 
for9as vi vas do local 11

• Os cursos rninistrados em cada urna das delega<;6es tern urna 
liga<;ao estreita corn as necessidades do respectivo mercado de trabalho. Corno 
consequencia, os pianos curricuJares dos cursos estao em permanente reavalia<;ao e 
reformula<;ao, vigorando najusta rnedida em que o mercado de trabalho os justifica, 
ou seja, nenhurn curso e nenhum piano cunicular tern uma dura9ao ilirnitada. A dele
ga<;ao de Lis boa, que serviu de base a realiza<;ao do presente estudo de caso, ministra 
os curs os de Informatica de Gestao, de Comunica<;ao, Marketing, Rela<;6es Publicas 
e Publicidade e de Artes Gd.ficas 

A EP BJC e financiada pelo Fundo Social Europeu, atraves do programa PRODEP. 

No que respeita a estrutura organica, a escola e constitu1da por urn Conselho 
Directivo, compos to pelos nove Directores de delega<;ao e pelos membros da Direc
~ao da cooperati v a que I he es ta sub j acen te; por u m a D irec<;ao Teen ico- Ped ag6 gica, 
assumida por do is membros da referida Direc<;ao e pelo Coordenador Pedag6gico 
nacional; por urn Conselho Pedag6gico, integrado pelos nove Coordenadores Peda
g6gicos de delegagao e pela Direc<;ao Tecnico-Pedag6gica e, por fim, por urn Conse
lho Consultivo, constitufdo pelo Presid,ente da Direc<;ao da cooperativa, pela Direc
c;ao Tecnico-Pedag6gica e por do is mernbros de cad a delega<;ao, dos quais urn devera. 
ser exterior a escola. 

Todos os cursos tern uma dura<;ao de tres anos e dao equivalencia ao 12° ano do 
ensino regular. Cad a curso e constitufdo por tres areas fundamentais: a area tecnica, 
tecnol6gica e pra.tica, corn maior peso na forma<;ao; a area cientifica e a area 
sociocultural. A area tecnica, tecnol6gica e pratica trabalha, eminentemente, as com
petencias instrumentais; a area cientffica constitui-se por disciplinas de apoio a pri
rneira area, e, por fim, na area sociocultural que as competencias sociais e biogratlcas 
sao mais desenvolvidas. Nao obstante, e finalidade da escola pro mover uma integrayao 
e articula<;ao de todos os saberes, pois 11

0 conhecimento cientffico deve surgir 
contextualizado no ambito da cultura e da experiencia desses jovens ( ... )11 (Projecto 
Educati vo de Escola, 1998: l7). 

0 Projecto Educativo de Escola (PEE) eo documento que enquadra toda a activi
dade da escola, estabelecendo a sua filosofia e os se us princfpios de funcionarnento. 
Atraves da sua leitura, fica bem cJaro que o objectivo da actividade desta escola 
ultrapassa, em muito, a forma<;ao tecnica dos alunos: 11 ao tecnico competente ( ... ) 
acrescentamos a forma<;ao do trabalhador como indivfduo aut6norno, interveniente 
na comunidade e como cidadao activo, nao no sentido estrito da cidadania da empre
sa m as de cidadania social e polftica. 11 (PEE: 6) Assim, para ale m do saber-fazer, e 
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preciso que os alunos saibam ser, ou seja, a escola deve ter uma intervenc;ao ao nfvel 
da 11cultura integral do indivfduo" (Bento de Jesus Carac;a cit. In PEE: 7). 

A escola rege-se, desta forma, por princfpios democraticos, de tolerancia perante 
a diferenc;a, dereforc;o da perspectiva de inclusao de todos, de dialogo, de inovac;ao, 
de 11 articulac;ao dos plan os e conteudos curriculares entre si e daqueles corn as reali
dades sociais e econ6micas" e de promoc;ao de "urn apoio e desenvolvimento 
educativo personalizadosu (PEE: 8). 

Numa estrategia de proximidade aos alunos e suas necessidades de formac;ao, a 
EP BJC define diferentes nfveis de decisao: o primeiro cot-responde ao nfvel de deci
sao govemamental- eo curriculum prescrito; o segundo constitui uma interpretac;ao 
do curriculum prescrito e urn conjunto de orientac;6es sobre o funcionamento da 
escola- eo Projecto Educativo de Escola eo Projecto Curricular de Escola; o desen
volvimento e aprofundamento do Projecto Curricular de Escola, no sentido da sua 
adaptac;ao a cad a area de formac;ao, resulta nu m terceiro nfvel de decisao corporizado 
pelo Projecto Curricular de Curso; nu m quarto nfvel de decisao, a planificac;ao do 
processo de ensino e de aprendizagem pretende compatibiJizar as finalidades 
educativas e formativas corn os contextos em que se vao desenvolver, por fim, o 
quinto e ultimo nfvel de decisao e 0 do Projecto CulTicular de turma, que concretiza a 
adaptac;ao das planificac;6es atras referidas aos alunos especfficos sabre os quais 
vao incidir. Verifica-se, assim, que se esta perante uma escola que, para alem da 
formac;ao estritamente tecnica que deve proporcionar a os alunos, se esforc;a pores
timular as respectivas competencias sociais e por en tender quais sao as necessida
des e potencialidades pr6prias de cada aluno desenvolvendo-lhes, tambem, as com
petencias biogrMicas. 

Para a consecuc;ao desta relac;ao U1o profunda entre a escola eo aluno e entre a 
escola ea tunna, em muito contribui a figura do Orientador Educativo de Turma (OET) 
que se assume como que um tutor da turma e dos alunos. Cabe ao OET acompanhar 
o grupo-turma, gerindo-o pedag6gica e curricularmente, perceber quais as suas difi
culdades grupais e individuais e encontrar estrategias que potenciem o desenvolvi
mento das aprendizagens. Neste sentido, cada aluno deve aprender atraves da 
metodologia que e mais adequada para a sua personalidade. 

Em term os da organizac;ao do funcionamento e aplicac;ao dos curriculums, a EP 
BJC, como as out:ras escolas profissionais, funcionam de maneira diferente da das esco
las regula res. Os conteudos de cad a discip1ina estao organizados por m6dulos indepen
dentes uns dos outros e, em cada a no lectivo, o aluno teni que realizar determinado 
numero de m6dulos. Este sistema perrnite aos formandos, por urn lado, ir sempre avan
c;ando se m que materias de algumas disciplinas ponham em causa a aprovac;ao no ana 
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lectivo e, por outro, favorece neles uma certa autonomia, pois pod emir gerindo o seu 
proprio processo de aprendizagern e decidir, por exemplo, investir rnais em determinada 
actividade e deixar alguns m6dulos para fazer mais tarde. Este sistema implica, tambem, 
que os alunos estejam quase permanentemente em avalia9ao, pois a divisao das disci
plinas em pequenos capftulos (correspondentes aos m6dulos) obriga-os a ter que 
prestar rnuitas pro vas de conhecimentos. 

Constata-se, desde logo, que a forma como EP BJC da corpo as orienta96es gerais 
de funcionamento das escolas profissionais se direcciona fortemente para as ques
t6es da forma9ao pessoal e social do indivlduo. 

2. OsJovens 

No contexto do estudo de caso, foram entrevistados oito jovens (tres raparigas e 
cinco rapazes) corn idades compreendidas entre os 18 e os 20 anos. Todos eles tern 
uma hist6ria de reprova96es no ensino regular anteriores a entrada na escola profis
sional e, corn excepyao de duas entrevistadas, todos declaram ter tido uma m a expe
riencia no ensino regular causada, sobretudo, por uma sensa9ao de inutilidade em 
rela9ao aos conteudos leccionados. Outras razoes apontadas como causas do des in
teresse pelo ensino regular sao a distancia que este mantem em rela9ao a pratica, nao 
qualificando para uma entrada directa no mercado de trabalho, o facto de ser demasi
ado te6rico, a ausencia de rela9ao entre o professor eo aluno ea falta de aproxirna9ao 
da escola aos problemas especfficos do aluno: 11 da a sensa9ao que a maioria das 
pessoas esUio ali para receber o ordenado e nada mais, alem daquilo nao ha rnais 
nada: dao a aula( ... ), nao se dedicam as pessoas, nao ha urn contacto mais pessoa1 11

• 

Assim, a rnaim·ia destes jovens classificarn o en si no profissional como 11 Completa
mente diferente 11 e consideram que tern incomparavelmente mais qualidade do que o 
en si no regular. 

No querespeita aos motivos que os levaram a escolher a EP BJC eo curso, verifica
se que, quanto a escola, apenas urn procurou outras escolas e escolheu a que conside
rou sera melhor; a maioria entrou para esta escola por indicat;ao de outras pessoas que, 
por a terem frequentado ou por nela terern trabalhado, a consideraram urn born estabe
lecirnento de forma~ao. Quanto ao curso, a situat;ao e radicalmente diferente, pois 
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apenas umjovem afirma ter escolhido o curso por acaso; os restantes escolheram o 
curso mediante o futuro profissional que realmente aspiram ter e nu m dos casos a 
escolha do curso foi motivada pelos resultados da orientayao profissional. 

Assim, de uma forma geral, os curs os tern correspondido as expectativas dos 
jovens, registando-se apenas uma situa9ao de maiores expectativas quanta a 
concretiza9ao da aprendizagem. 

No en tanto, a experiencia anterior a EP BJC nao e desvalorizada pelos jovens, 
pois, se por urn la do, a identificam como enriquecedora, por outro, parece ter si do util 
no sentido de se tornar urn termo de compara9ao corn o ensino profissional, que 
consideram ter mais qualidade, servindo, por isso, como factor de motivayao e de 
valorizayao do processo de aprendizagem em que agora esUio inseridos. E de sa lien
tar que em a pen as um caso, os contributos da experiencia anterior nao fora m identifi
cados corn a experiencia no ensino regular, mas antes corn a famflia. Estas posi96es 
de valorizayao da escola e da famflia conespondem aos padroes habituais de repre
senta9ao destas instituigoes. 

2.1. ldentidade do estudante dentro e fora do sistema 

A EP BJC e sobejamente referida pelos jovens como urn a escola corn a qual os 
alunos se identificam e que valoriza a sua identidade. Neste sentido e referido que 
11 na outra escola era considerada urn a ma aluna, nesta sou considerada muito boa 
aluna" ou que "sente-se que nos impulsionam m a is para estudar e para acabar isto 11

; 

todavia, e tarnbem apontado que o ensino profissionaJ e urn ensino rnais facil, uma 
vez que nao ha lugar a reprova96es- um m6dulo nao realizado podera sempre ser 
recuperado. 

Quando questionados sabre os momentos de aprendizagem mais significativos, e 
interessante verificar que somente do is jovens nao se reportam a realidade da escola, 
referindo-se urn ao apoio da famflia quando experimentou insucesso no ensino regu
lar e outro a sua experiencia numa outra escola profissional, em que descobriu voca
y6es diferentes. Os restantes entrevistados referiram-se a experiencias vividas na EP 
BJC focalizando-se, sobretudo, naquelas corn liga9ao a pratica. As si m, foi referido o 
estagio, a Prova de Aptidao Profissional, o facto de se pod er manipular e desrnontar 
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os materiais ea prepara9ao para a inser9ao no mercado de trabalho; outros jovens 
referiram que nesta escota todos os momentos foram importantes e nao conseguiram 
destacar nenhum. Perpassa no discurso de todos os jovens que~ ao contrario do que 
acontece no ensino regular~ em que os professores dao a materia para ser estudada, 
depois ser escrita no teste e, por fim, ser esquecida, na EP BJC as aprendizagens 
fazem-se de facto, ao ritmo de cada aluno e corn uma genufna preocupa9ao pela 
aquisi9ao de saberes, sendo por essa razao que os alunos admiram os professores, 
declarando neste sentido que 11 Sinto que aprendo muito m a is nesta escola do que na 
escola em que eu andava ( ... )". 

A escola apresenta-se, assim, como urn local potenciador da aprendizagem onde 
os alunos se sentem bem e se movimentam corn a-vontade. Todos os jovens referem 
ter tido uma boa integra9ao na institui9ao, tanto com os colegas coma eo m os profes
sores, as estruturas e os 6rgaos academicos. Uma aluna refere mesmo que 11 nao ha 
aquela violencia que ha nas escoJ as anteriores, entre turmas 11

• 

2.2. Competencias 

Pela parte dos jovens verifica-se uma sobrevaloriza9ao das competencias tecni
cas na avalia9ao da qualidade da forma9ao proporcionada pela escola. Na verdade, 
este facto nao e de estranhar, pois, o que estes jovens, de uma forma geral, querem ir 
buscar a escola profissional, e um 11 passaporte 11 para o mercado de emprego. 

Embora quando falem dos seus processos de aprendizagem na escola os jovens 
identifiquem aspectos como os da rela9ao professor-aluno, do crescimento individu
al de cada urn e da valoriza9ao da especificidade das hist6rias de vida e dos proces
sos individuais de cad a aluno, quando sao chamados a falar de expectativas e opini
oes sobre o curso, tendem a centrar-se nas competencias tecnicas. Assim, valorizam 
as aprendizagens adicionais de que nao estavam a espera e desvalorizam as lacunas 
de aprendizagem que detectam ao longo do curso. 

Ha, tambem, urn a opiniao geral de que, finda a fo1ma9ao, detem 11 Um conhecimento 
geral e, das disciplinas tecnicas, aprofundado 11

• Para eles, e visfvel a coesao do cur
so, ou seja, a articula9ao entre as diferentes disciplinas ea sua razao de existir no 
culTicula, pois, 11 elas complementam-nos para nos enriquecer11

• 
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Para ale m de urn conhecimento profunda sob re os conteudos tecnicos, os jovens 
tern a opiniao de que esUi.o a ser intensamente preparados ao nfvel das competencias 
socio-afectivas para o trabalho (cumprimento de prazos, trabalho em equipa, rela9ao 
corn colegas, capacidade de raciocfnio, aprender a aprender, etc.). 

23. Empowerment (autonomia/capacita~o) 

De uma forma geral, os jovens inquiridos desejam preservar e/ou conquistar urn 
determinado grau de autonomia. No entanto, parece haver uma tendencia para consi
derarem que questoes como a autonomia, a capacita9ao ea responsabiliza9ao, nao 
encontram na escola o seu lugar primordial de desenvolvimento. Pelo contnirio, os 
locus mais valorizados sao a famflia e as redes pessoais. 

Verifica-se, em simultaneo, que ha jovens que demonstram vontade de que 11
3 

escola nos ensinasse o caminho certo11 ou que fosse uma entidade que servisse para 
"apoiar, corrigir e dizer-me como se fazer- gosto de ser acompanhado 11

• Contraria
mente, outros jovens defendem que a escola deve dar o maximo de !iberdade e de 
autonomia aos estudantes no seu processo de aprendizagem 11 acho que a escola 
devia ( ... ) conseguir fazer os alunos raciocinar mais por eles, dar-lhes mais asas para 
pensar e ir mesmo por eles". 

Defendendo uma posi9ao de maior acompanhamento dos alunos pela escola, ou 
uma posi9ao de maior liberdade dos alunos na sua traject6ria academica, regra geral, 
os jovens consideram que a EP BJC lhes da uma grande liberdade de movimenta9ao, 
permitindo-lhes que optem pelas areas de aprendizagem em que tern mais interesse, 
de forma a que possam compreender de facto as materias; consideram tambem que, 
atraves da estrutura modular dos curs os, podem decidir qual o momento mais oportu
no para investir nas actividades propostas; e referem ainda que, dentro de determina
dos parametros, a turma, em conjunto corn os professores, pode construir o seu 
proprio piano curricular consoante as respectivas necessidades e interesses. Em 
suma, estes jovens assume m que, dentro dos para metros a que estao obrigados, por 
se estarem a formar como tecnicos diplomados, podem, de facto, controlar a sua 
propria traject6ria de forma9ao. 

Um outro valor que e reconhecido a esta escola eo da compreensao hollstica do 
aluno, nao se limitando a transmitir conhecimentos ea verificar a sua aquisi9ao, numa 
perspectiva meramente cognitiva. Os jovens referem que sentem que a escola os 
compreende, percebe as razoes das suas dificuJdades e tenta ajuda-los sempre que 
pode. A escola e tambem capaz de valorizar a aquisiyao de saberes, mesmo em situa-
96es em que ha alguma permissividade, tais como o nao cumprjmento rigoroso das 
regras de funcionamento (pontualidade, assiduidade, cumprimento de prazos, etc.). 
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E nesse sentido que uma aluna refere que 11
3 escola compreende ( ... )a minha autono

mia ea minha independencia 11
• 

2.4. Cidadania 

Tal como para as quest6es da autonomia e da capacita9ao, no que respeita a 
cidadania, apesar dos jovens reconhecerem a escola urn papel importante 11 pOI·que e 
a segunda casa11

, consideram que e nos facto res que !he sao ex6genos que reside 
uma parte importante da socializa9ao para esta questao. Nao obstante, reconhecem 
que 11

0S cursos profissionais nisso sao muitos bons ( ... ) e isso que nos dao Ca 11
• 

Quanto a EP BJC, especificamente, os entrevistados pensam que e uma escola 
que da uma boa prepara9ao a este nfvel, pois preocupa-se em despertar a sua atenc;ao 
para diversos fen6menos e problemas na sociedade reunindo, nos seus plan os de 
estudo, urn conjunto de disciplinas que concorre para a educa9ao para a cidadania. 

A disciplina de Integra9ao foi especialmente referida como aquela que, por urn 
la do, congrega diferentes conteudos que permitem a os alunos questionar-se sob reo 
seu lugar e papel na sociedade e, por outro, no contexto de aulae sob a orientac;ao do 
professor, facilita o debate ea discussao sobre esses conteudos ou outros por si 
propostos. 

Acresce ainda o facto de os alunos sentirem que sao tratados como pessoas 
adultas e responsaveis, capazes de responder pelos se us actos. Facto que tao be m se 
expressa na seguinte afirma9ao de uma entrevistada: 11

TIO ensino regular n6s somos 
tratados como crianc;as ( ... ) aqui nao, ( ... ) n6s e que resolvemos os nossos erros e os 
nossos problemas e isso ajuda-nos muito 11

• 

E, todavia, importante salientar que os jovens identificam quase totalmente o 
conceito de cidadania eo m a capacidade de relacionamento corn o outro na sociedade 
tendo, por isso, uma visao pouco estruturada deste conceito. 

2.5. Rela<;oes de pod er 

As rela96es de poder na EP BJC parecem ser muito esbatidas; este e, alias, urn dos 
aspectos que, segundo os jovens, m a is diferencia esta escola das do ensino regular. 
Desta forma, verbalizam que "da gosto aprender assim corn pessoas 11 e aos professo
res referem-se como 11 pessoas mesmo porreiras, sao excepcionais, sao pessoas corn 
quem da gosto falar, corn quem da gosto trabalhar, eo m quem nao nos intimidamos em 
perguntar alguma coisa, as duvidas saem ea para fora 11

• 
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De facto, os alunos sentem que, regra geral, podem sempre falar corn os professo
res sobre os seus problemas e que estes os ajudam em todas as situa9oes. Existe uma 
rela9ao muito proxima entre os professores e os alunos. Para este facto concorre, 
obviamente, nao so a postura da escola e dos profissionais, mas tambem a pequena 
dimensao da propria institui9ao, quer em term os ffsicos, quer quanta ao numero de 
alunos. 

No que concerne aos c01·pos directivos da escola, os jovens tambem referem que 
sao abertos e e corn urn grande a-vontade que se lhes dirigem e lhes apresentam 
propostas. 

Assim, enquanto no ensino regular 11
0S professores nao se interessam tanto pelas 

pessoas 11
, na EP BJC 11 funcionam connosco como se n6s fossemos iguais a elesu, 

pois 11 podemos pedir ajuda em tu do, conversar e brincar11
• As escolas profissionais 

sao, desta forma, consideradas muito boas 11 porque deixam-nos sempre falar 11
• 

0 re verso desta abordagem ea sensa9ao que os alunos, por vezes, tern de ausen
cia de re gras na escola, o que i m plica permissividade, bem como a no9ao de que 
podem fazer tu do: 11 ha professores ( ... )que n6s e que mandamos na aula praticamen
te11. Esta situa9aO tanto e imputada, p~los jovens, aos pr6prios professores que nao 
se conseguem irnpor, como a os alunos que abusam e faltam ao respeito aos docentes, 
ou ainda a propria organiza9ao da escola, apontada corno demasiado liberal. 

Todavia, o que ressalta da analise das rela9oes de poder na EP BJC ea forte 
interac9ao existente entre alunos, professores e funcionarios. 

2.6. Envolvimento dos profissionais 

De uma maneira geral, os jovens consideram os se us professores bastante bons e 
corn uma qualidade muito superior a daqueles que conheceram no ensino regular; 
como diz um entrevistado naqui nota-se que ha m a is preocupa9ao em ten tar que urn a 
pessoa se adapte, comparando esta escola corn o ensino regular. 0 outro em a is frio, 
e mais distante, e 0 tempo para dar 0 curriculum 11

• 

De facto, parece haver um grande envolvimento e investimento dos profissionais 
na escola e nos alunos e estes classificam como importante 11eles conhecerem-nos a 
to dos e nos conhecermo-los be m 11

• 

Emjovens tao marcados por expetiencias de insucesso no ensino regular, o estabele
cimento de urn a rela9ao que vai para alem da mera transmissao de conheci men to parece 
ser vital e, por isso, eles sentem que estes profess ores os motivam, os incentivam 
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e interessam-se genuinamente pelas suas aprendizagens. No fundo, estes jovens 
sentern-se valorizados pelos professores que tern e pela reciprocidade existente nas 
rela96es. Neste sentido afirrnarn que 11 estes professores sao mais professores, por
que eles dao as aulas rnas tambem sao teus arnigos, brincarn contigo, conversam ( ... ) 
eles ten tarn conciliar, tentam ser aqueles professores, rnas ao mesmo tempo ten tarn 
ser urn bocadinho alunos, eles ensinam-nos e aprendern, aprendem connosco e isso e 
muito irnpOLtante porque cria urn a relac;ao, e urn ciclo que nao se ve, e muito raro ver
se isto 11

• 

Mais uma vez, alguns jovens tern a sensa9ao de que, por vezes, os professores 
"sao bonzinhos demais"; no en tanto, nao deixam de reconhecer que sao profissio
nais que, de facto, os ensinarn corn rigor e que "se esfon;am para que nos entendamos 
sernpre tudo". 

2.7. Visao dosjovens sobre os profissionais 

A visao que estes jovens tern do professor ideal nao se afasta muito da imagem 
que tern dos professores da escola. 

Para estes jovens, as caracterfsticas que parecem ser mais irnportantes no profes
sor sao saber e gostar de ensinar e ter a capacidade de se relacionar corn os alunos, 
ou seja, estao centradas em competencias cognitivas e socio-afectivas. No en tanto, 
referem tambern outras caracterfsticas do born professor como a criatividade, a tole
rancia, a compreensao, o rigor ea prestabilidade. 

Definitivamente, para estes jovens o professor nao deve ser 11 Urna cassete que vai 
para ali desbobinar a materia, e urn a pessoa que deve estar ali", dando uma grande 
irnportancia ao saber-ser. 

2.8. Trabalho: entre o sonho e a realidade 

No que respeita as perspectivas sobre o trabalho existe, a partida, uma diferen9a 
entre os entrevistados que frequentam urn curso corn uma fmte aceitac;ao no rnercado 
(Inforrnatica de Gestao) e os entrevistados que frequentam um curso corn gran de 
dificuldades de integra9ao (Comunica9ao, Marketing, Relac;oes Publicas e Publicida
de). Sao, de facto, estes ultimos que tendem a expressar uma vontade de continuar os 
estudos atraves do ingresso no en si no superior. E patente urna estrategia (pelo pro
longamento dos estudos) de retardarnento do confronto, que se preve diffcil, eo m o 
mercado de trabalho. Os alunos do curso de Informatica de Gestao, embora tambern 
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demonstrem vontade de entrar na universidade, enquadram esse desejo num futuro 
remota, vis to que anseiam essencialmente por uma entrada no mercado de trabalho. 

A vontade de tirar urn curso superior insere-se, tambem, numa perspectiva de 
progressao na carreira profissiona1~ pois, 11

0 curso profissional e 6ptimo para se en
trar no mercado de trabalho, mas urn curso superior e melhor ainda para se subir na 
hierarquia 11

• 

Na verdade, estes jovens parecem ter uma noc;ao objectiva das potencialidades e 
limitac;oes do ensino profissional. 

Quanta a os significados do trabalho~ a maior parte destes jovens referem que 
trabalho para eles significa, sobretudo, independencia econ6mica mas, tambem, res
ponsabilidade, urn pouco como urn ritual de passage m para a vida adulta. 0 trabalho 
significa ainda o futuro, embora seja para uns urn prazer e para outros urn 'mal neces
saria'. As perspectivas sobre o trabalho acarretam tambem alguma ansiedade e, neste 
sentido, uma entrevistada refere 11 tenho medo de enfrentar uma vida profissional, 
andamos aqui tres anos, aqui eu sei o que espero, hi fora nao sei 11

• 

Quanta ao lugar que o trabalho vai ocupar futuramente nas vidas destes jovens, 
verificam-se diferenc;as interessantes. As raparigas tendem a atribuir ao trabalho urn 
papel muito importante nas suas vidas como fonte de crescimento e de realizac;ao 
pessoal, enquanto que os rapazes veem o trabalho coma uma forma de ganhar dinhei
ro e coma uma actividade na qual nao pretendem investir demasiado. Sao tarn be m os 
rapazes que parecem ser mais resistentes as form as tradicionais de enquadramento 
profissional, estando mais motivados para o trabalho liberal. 

De uma forma geral, estes jovens pretendem empregar-se na area para que tern 
formac;ao e pens am que esse emprego os realizara profissionalmente. Mais uma vez, 
apenas no grupo dos rapazes se encontramjovens ainda eo m alguma indecisao quan
ta ao seu futuro profissional, sem terem a certeza de querer desenvolver trabalho na 
sua area de formac;ao. No en tanto e mesmo em alguns destes cas os, os jovens consi
deram que a formac;ao que obtiveram na EP BJC lhes vai ser uti I na concretizac;ao dos 
seus sonhos profissionais. 

Basicamente, to dos os jovens pens am que a escola, e sobretudo os professores, 
fazem urn esforc;o para os ajudar e para lhes dar a noc;ao do que vao ter que encarar na 
entrada para o mundo do trabalho. De facto, todos eles afirmam ter uma consciencia 
relativamente clat~a do que os espera e julgam ser esta clarificac;ao uma das func;oes 
dos professores. E neste sentido que uma entrevistada afirma que os professores 
11 !1ao estao ea para nos mimar, nem para nos maltratar, acho que esHio ea para nos 
avisar mesmo do real''. 

No en tanto, alguns jovens referem que, apesar de julgarem ser importante estarem 
conscientes das dificuldades do mundo do trabalho, preferiam que os professores s6 as 
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referissern no infcio e que depois os deixassern sonhar, rnotivar-se e ernpenhar-se na 
sua traject6ria de forrna~ao e na constru~ao do seu projecto de carreira profissional. 

3. Os Profissionais 

No total, foram entrevistados oito professores, dos quais quatro leccionarn na 
area socio-cultural, tres na area tecnica, tecnol6gica e pratica e urn na area cientffica. 
No conjunto destes professores, foram tambern entrevistados a Directora da escola, 
a Coordenadora Pedag6gica> urn Orientador Educativo de Turma eo responsavel 
pela Unidade de Inser9ao na Yid a Activa. 

Seis dos professores entrevistados ja tiveram- e, em alguns casos, man tern
experiencia no ensino regular, havendo urn tambern corn experiencia no ensino uni
versitario. Apenas urn quarto da arnostra nunca deu aulas no ensino regular; os 
restantes tern uma experiencia de, no rn(nimo, urn e, no rnaximo, vinte anos nesta via 
de ensino. Quanta a experiencia no ensino profissional, tambern se verifica que a 
rnaioria dos professores ja tern algurna experiencia na area, pois apenas do is profes
sores dao aulas no profissional ha rnenos de tres anos, sendo que nurn dos casos 
este foi o primeiro anode experiencia. Cerea de rnetade dos professores entre vista
dos ja estiverarn ligados a outras escolas profissionais. 

No que respeita as razoes que motivararn a entrada para o ensino profissional e 
para a EP BJC, podemos dizer que, excepto urn caso em que o professor teve urn 
percurso muito intencionalizado porque pretendia, de facto, ter urn a experiencia no 
ensino profissional e nesta institui9ao em particular, os professores estao a dar aulas 
nesta escola porque lhes surgiu a oportunidade de concorrerem ou porque forarn 
convidados, pois, 11 illUitas pessoas que estao ligadas ao ensino regular, de facto, 
desconhecem a realidade do ensino profissional, muitas vezes nao sabem exactamen
te o que e, nem corno funciona, nern quais sao os objectivos ( ... )11

• Is to significa que, 
de urn modo geral, os professores nao en tram no ensino profissional por quererern, 
especialmente, ter uma experiencia especffica naquele domfnio. No en tanto, uma vez 
inseridos nesta escola, pensam que e urn a via de ensino completamente diferente, 
rnais efectiva, e facilmente percebem que ha 11 Urna l6gica de acornpanhamento dos 
alunos que pass a muito por urn trabal ho, entre professores, de partilha e de colabora-
9ao11 . 

Verifica-se ainda que, em geral, os professores das disciplinas tecnicas desenvol
vem actividade profissional na area em que leccionam, facto que, alias, CO!Tesponde 
a urna preocupa9ao da escola aquando do seu recrutarnento. 
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3.1. Auto-percep~oes 

A imagem que estes professores tern do que deve ser urn born professor passa, 
essencialrnente, pela capacidade de relacionamento e de cornunica~ao corn os alunos. 
Nao desval01izando as capacidades cientfficas e tecnicas, os professores secundarizam 
estas questoes, mediante a dimensao relacional ea dimensao metodol6gica, pois 
tambem consideram ser rnuito importante que o professor seja capaz de adequar as 
metodologias que utiliza aos alunos que tern. As preocupa~6es que os professores 
demons tram correspondem em muito as orienta~oes pedag6gicas que a Direc~ao da 
escola quer imprin:Ur. 

De facto, a EP BJC, para a concretiza~ao do Projecto Educative de Escola, preten
de trabalhar corn professores que se jam receptivos a mudan~a e que, portanto, nao 
tenham resistencias a modifica~ao das suas metodologias e program as quando se 
apercebem que estes esUio desadequados; que sejam criativos, ou seja, que nao 
tenharn dificuldade em criar formas inovadoras de trabalho corn os alunos; que sejarn 
capazes de desenvolver competencias estrategicas nos alunos, como a autonomia, a 
cidadania, a reflexividade ea auto-crftica; que se jam, eles pr6prios, capazes de se 
auto-criticar e de reflectir sob re a sua intervenc;ao; mas, sobretudo, que nunca se 
esquec;am que trabalham parae em fun~ao de urn publico. E neste sentido que um dos 
membros da direcc;ao afitma: "nao privilegio muito a ideia de que o a! uno e muito born 
na materia( ... ) se depois, do ponto de vista da sua forma9ao enquanto adolescente 
ou enquanto adulto, nao apreendeu qualquer valor ou qualquer forma etica de ques
tionar a vida, de se questionar a si proprio, portanto, nao e minha preocupac;ao pri
meira que tenha muito bons alunos ( ... )11

• Obviamente que as competencias tecnica e 
cientffica tambem sao valorizadas, mas nao sao, no en tanto, consideradas as mais 
importantes. 

E interessante verificar que uma das caracterfsticas que foi aventada em rela~ao 
ao recrutamento, especificamente, dos professores da area tecnica- a inserc;ao no 
mercado de trabalho na area em que leccionam- foi tarn be m referenciada por estes 
mesmos professores como caracteristica essencial. E afirmado pelos corpos 
directives que sao os professores das areas tecnicas que, corn a sua experiencia no 
mundo empresarial, trazem a realidade do meio laboral para a escola, constituindo-se 
como uma pe~a-chave para as reformulac;oes dos curricula. 

Outras caracteristicas do born professor que foram apontadas pelo conjunto dos 
entrevistados, sao a humildade no relacionamento corn aluno e, consequentemente, a 
predisposic;ao para tambem aprender em vez de s6 ensinar; o gosto pelo ensino; a 
compreensao ea humanidade, pois 116 muito importante haver uma compreensao dos 
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problemas do aluno e saber que temos ali urn ser humano 11
; ajustic;a; a honestidade; 

a assertividade; o domfnio da metodologia activa de ensino; a interioriza9ao de valo
res democraticos bem definidos ea prioridade da dinamica da cooperac;ao no desen
volvimento do seu trabalho. 

Estes professores definem objectives de intervenc;ao muito centrados no aluno; 
alguns referem que ten tarn adaptar o conteudo das suas disciplinas o mais poss1vel 
ao curso em que as esHio a leccionar, tornando-as rnais praticas e de m a is facil apre
ensao pelos alunos. Urn professor afirma que 11 a rninha preocupa9ao como professor 
tern sido~ pottanto, adequar-me as necessidades dos alunos ( ... t. E, tambem, muito 
valorizada a promoc;ao da autonomia, da capacidade de auto e hetero critic a e da 
cidadania nos alunos. 0 papel do professor e vis to, sobretudo, como potenciador de 
conhecimentos, competencias e interesses, ou seja, como catalizador de percursos 
de aprendizagem que sao definidos como "processos sequenciais, gradativos, de 
crescirnento em que os alunos se apercebem do que aprenderam ou coma aprenderam 
e para que e que aprenderam". Assim, em qualquer momento, o aluno devera saber 
situar-se na sua traject6ria de aprendizagem, is toe, de vera ser claro para ele o que ja 
fez eo que falta fazer para atingir determinado objectivo que deve ser estabelecido, 
nao pelo professor~ mas por ele em conjunto corn o professor. E, entao, importante 
para estes docentes que a formac;ao se adapte as necessidades de cada aluno, que 
este seja capaz de controlar a sua traject6ria e que o professor acompanhe esta 
traject6ria funcionando como urn anirnador, promotor e facilitador desse percurso. 

No entanto, e interessante verificar que a maioria dos professores pens a que a 
sua experiencia profissional e, concretamente) a experiencia que tern tido na EP BJC, 
veio introduzir profundas altera96es na forma coma concebe o seu papel profissio
nal. Nas palavras de uma professora, "aqui nos ultimos anos tern-se acendido luzes, 
luzes, luzes, luzes, luzes, parece uma arvore de Natal ea paixao eo m que eu agora falo 
disto tudo e diferente 11

• Efectivamente, os professores parecem atribuir a EP BJC urn 
grande valor vivencial por lhes proporcionar uma forma9ao pedag6gica contfnua 11

00 

dia-a-dia, na pnitica". Nao obstante em experiencias profissionais anteriores os pro
fessores terem uma imagem positiva de si mesmos, a vivencia nesta escola profissio
nal veio tormi-los mais reflexivos, mais centrados nos objectives da formac;ao e nao 
tanto nos conteudos e, em consequencia, tambem mais centrados no aluno e nao em 
si mesmos. Urn professor refere ter conclufdo que corn 11 alunos corn percursos Uio 
diferentes tinha que haver urn tempo de estudo para o aluno em sal a de aula, ou seja, 
tinha que ter urn tempo na minha programac;ao em que o aluno pudesse resolver( ... ) 
os se us problemas" p01·que 11

0 colectivo ea soma daquelas gentes e cada urn tern uma 
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vontade, urn saber, urn percurso feito, uma necessidade e esta impossibilidade, no 
fundo, de responder ao colectivo levou-me a pensar ( ... )que alternativas e que eu 
tinha na sala de aula, que tempos e que eu tenho que sao os meus tempos, o tempo do 
professor, e que tempo e que eu dou ao tempo dos alunos, que tempos e que eles tern 
para dizer as suas coisas 11

• Desta forma, a interven9ao pedag6gica parte da hist6ria 
da individualidade de cada aluno. 

Outro aspecto referenciado como condicionante da altera9ao na percep9ao do 
papel do professor, eo confronto entre o sonho do que e ser professor ea realidade 
dos jovens e do ensino. De facto, a alterayao da concep9ao sob reo papel do profes
sor e despoletada, nao por uma experiencia considerada muito rica em termos 
formativos, mas pelo efeito desmotivador e frustrador da realidade. De facto, 11 fre
quentemente aquilo que nos achamos que e importante que os jovens saibam, os 
jovens nao estao interessados em saber, o nosso conceito de cultura e completamen
te diferente do conceito de cultura que os jovens tern, ate os nossos codigos de 
1inguagem sao completamente diferentes dos codigos de linguagem que os jovens 
tern( ... ) procura-se cbegar a um ponto de equilfbrio entre o que se consegue e aquilo 
que urn dia se aspirou 11 

; s6 que este equilfbrio 11 da origem a uma frustra9aozinha que 
ha o perigo de se tornar numa grande frustra9ao, entao, procura-se fazer as coisas 
corn dignidade profissional e corn sentido pedagogico 11

• Todavia, os efeitos 
desmobilizadores da pratica pedagogica podem, tambem, estar localizados, nao nos 
jovens, mas no proprio si stem a, nu m a dimensao mais alargada, mais distante e rnais 
burocnitica. Neste sentido, uma professora, ao falar do seu afastamento do ensino 
regular, identifica que 11 nao foi o ensino em si, ou seja, a rela~ao corn as escolas e corn 
os alunos que me tratou mal, foi o sistema ( ... ) enviavam-me para aqui, para ali, para 
acola, sem perceber as rela9oes que entretanto se tinharn criado corn a escola e corn 
os alunos, foi o sistema que me tratou male foi o sistema que me cansou e foi o 
si sterna que me fez parar 11

• Contudo, no que concerne a EP BJC, esta funciona como 
urna escola que refor9a a interven9ao socialmente irnplicada dos profissionais. 

Curiosarnente, constata-se que aqueles professores que iniciaram a sua activida
de docente numa fase mais tardia da vida e que, alegadamente, o fizeram corn mais 
consciencia das suas op9oes e corn maior maturidade, nao substimando as aprendiza
gens que os proprios alunos proporcionarn, consideram que a sua concep9ao do 
papel do professor nao sofreu gran des altera96es. Localizam, antes, eventuais altera
y6es no seu proprio comportamento, assinalando que hoje sao menos pacientes, 
men os entusiastas e que fazem depender mais a sua presta~ao pedagogic a do proprio 
interesse da turma que esUio a leccionar. 
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No que respeita a existencia ou nao de mementos mais significativos na constru-
9ao da rela9ao entre o professor e os alunos, as opinioes dos professores dividem-se. 
Enquanto uns pens am que as primeiras aulas constituem os mementos mais significa
tivos, por serem a altura da defini9ao das regras de funcionamento, ou seja, de cons
titui9ao do contrato pedag6gico, outros defendem que se os professores se i·etirarem 
do centro da interac9ao, como devem fazer, e se centrarem no trabalho a realizar, 
essas quest5es deixam deter importancia; nesta perspectiva, o que passa a server
dadeiramente impmtante eo momento da avalia9ao, quer seja sumativa ou formativa, 
ou seja, "os momentos peri6dicos de constru9ao das planifica96es, considerando 
que a pratica pedag6gica do professor e feita COrn base numa programa9a0 que faz 
corn os alunos, nu m percurso que se desenvolve, que se avalia, que se replanifica 
novamente em fun9ao da ava1ia9ao feita, estes momentos sao fundamentais, os me
mentos das avalia96es de turma. Eu consideraria as assernbleias de turma sao os 
mementos mais impmtantes da sa la de aula, em que os alunos fa lam sob reo que estao 
a fazere podem-se aproxirnar ( ... )". 

Ha, tambem, professores que localizam estes momentos significativos no domfnio 
das afectividades; no entanto, enquanto alguns consideram a afectividade no senti
do dos alunos para corn eles pr6prios, o que constitui urn refor9o para a sua pratica, 
ja outros consideram a afectividade no sentido deles pr6prios para corn os alunos, 
tomando desta forma o significado de estfmulo ao desenvolvimento destes para cri
a9ao de expectativas positivas, factor que e rnuito importante pm·que "se a gente lhes 
da aquele papel de malcomportados, eles acabam por o adoptar". Outros ainda, nao 
sao capazes de identificar urn memento significativo, por considerarem que todos os 
momentos sao especiais; ha, tambem, quem considere que os mementos tornam-se 
significati vos para os alunos na medida em que estes percebem e reconhecem esfor-
90 no desempenho do professor, ao longo da dinamica pedag6gica. 

A partida, em rela9ao as condi96es de trabalho que estes professores encontram 
na EP BJC, e conveniente distinguir do is nfveis: (a) o nfvel das condi96es para se 
desenvolver 0 trabalho, em que todos os professores sao unanimes em dizer que e 
excelente, e (b) o n(vel das condi96es ffsicas em que esse trabalho se desenvolve, em 
que os professores sao igualmente unanimes em identifica-lo como o ponto fraco da 
escola. Os professores apontam limita96es, sobretudo no plano do espa9o ffsico, 
que consideram insuficiente, pois nao ha uma sa la de convfvio para os alunos, nao 
ha salas para reunioes, nao ha gabinetes de trabalho e ha falta de equipamentos, 
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sobretudo na area tecnica, como computadores, uma biblioteca qualificada e outros 
equipamentos necessarios a aprendizagem. Os professores consideram, mesmo, que 
o espa<;o da escola, pela sua exiguidade, e violento para os alunos que sao obrigados 
a passar af muitas horas. Assim, referem 11que a democraticidade interna e urn born 
combate a este ambiente ea este espa9o stressante, cansativo 11

• 

3.2. Forma~ao Profissional 

De uma forma geral, os professores referem que a estrutura da forma9ao profissi
onal e urn sistema completamente distinto do ensino regular e que tern possibilidades 
de ser melhor do que este. Consideram, por urn lado, que e urn si sterna muito rna[s 
proximo do aluno e das suas necessidades e, por outro, que e urn si sterna que os trata 
melhor e confia neles enquanto profissionais, pois da-lhes uma grande rnargem de 
autonomia na condu9ao da traject6ria da turrna. Nas suas palavras, 11 acho que eles 
aqui encontram urn espa<;o onde se vao encontrar a eles pr6prios e muito m a is apoi
ados, em vez de ser uma busca solitaria que eu acho que se passa rnuito no secunda
rio11. 

Consideram que esta escola profissional funciona urn pouco como urn a famflia 
que apoia a caminhada do aluno. Um dos grandes valores que lhe e atribufdo eo de 
proporcionar uma alternativa ao ensino superior, recuperando alguns alunos para a 
escola: 11 alunos que nem sequer tin ham possibilidades financeiras para estar no ensi
no universitchio, aqui encontrarn de facto uma carreira corno tecnicos, ingressam no 
mercado de trabalho, estao bem ( ... )11

• A desvantagem que apresenta em rela9ao ao 
ensino regular ea exiguidade de apoios que, consequentemente, implica a falta dos 
equipamentos referidos. 

Quanto ao ensino regular, especificamente, os entrevistados pensam que ha urn 
grave problema ao nfvel da forma9ao dos professores e dos curricula dos cursos, que 
incorporam uma perspectiva altamente burocnitica, o que desresponsabiliza os profes
sores 11 de pensarem em termos das suas op9oes e das op9oes dos alunos 11 e que esta 
completamente desfasada da realidade. Apesar da Lei de Bases do sistema educativo 
defender uma perspectiva de igualdade, a verdade e que a sociedade nao e igualitaria e, 
ao defender urn tratamento igual para todos, 11 Como nao pode cercear, porque e uma 
escola da inclusao e nao da exclusao, encontra formas ainda rnais perversas de o fazer, 
que e pela indiferen9a, deixando passar sem gat·antir que a aprendizagem foi feita 11

• E, 
nesta acep<;ao, urn ensino que 11 continua a privilegiar aqueles que nao precisam de 
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n6s 11
• Os professores entrevistados defend em, tambem, a opiniao de que a centralizayao 

do si sterna, de uma forma geral, inculca nos professores uma atitude de passividade em 
rela9ao as mienta96es que vem 11 de cima11

, o que resulta nu m a incapacidade de reflectir 
sobre o si sterna educativo e de propor mudan9as quando sao solicitados para tal. Por 
outro lado, consideram que o sistema e os professores como seus a gentes mais directos 
tern dificuldade em perceber que os alunos sao indivfduos, cidadaos, corn direitos e 
deveres e que merecem ser valorizados, pois para muitos deles 11

0 facto de estarem 
sentados alia minha frente e uma vit6ria que eles conquistaram as co~diy6es de onde 
eles vem e isto e [tambem] uma vit6ria da nossa democracia, e uma vit6ria do nosso 
sistema11

• 

Nao obstante, os professores entrevistados reconhecem que, tendo em conta os 
estrangulamentos existentes no sistema e dad a a forma como este funcionava ha urn a 
ou duas decadas atras, tern sido feito urn trabalho muito valido no ambito da melhoria 
do si sterna de ensino, na sua globalidade. 

Na perspectiva destes professores, a gran de vantagem que o ensino profissiona[ 
tern e estar muito voltado para a inser9ao no mercado de trabalho (activity system) e 
de conseguir, por esta via, dar uma perspectiva de futuro profissional e pessoal a 
jovens corn 11 CarreiraS 11 muito profundas de insucesso e de rejei9ao escolares, 11 de 
uma maneira geral, eles [os alunos] saem daqui melhor preparados para a vida do que 
os alunos do ensino regular11

• Consideram-no, corn efeito, uma via de ensino extrema
mente desafiadora, uma vez que nao podem 11 adormecer a so m bra do modelo 11

, pois 
tern que se demonstrar utilidade atraves da apresentayao de resultados, sendo esta 
uma realidade em permanente movimento. Ha, de qualquer forma, referencias a uma 
alegada dificu]dade de actualidade nas constantes adapta96es da forma9ao as neces
sidades e mudan9as do mercado de trabalho. 

No que concerne aos alunos, os professores pen sa m que este tipo de ensino e 
incomparavelmente mais exigente que o ensino regular. Os horarios sao muito m a is 
longos e os objectivos dos trabalhos propostos mais ambiciosos; no entanto, as 
escolas profissionais tambem gozam de urn sistema de funcionamento que e mais 
facilitador do sucesso- primeiro, porque esta sobretudo ligado ao ensino pratico da 
area de forma9ao escolhida pelo aluno; segundo, pm·que a propria estrutura modular 
11 leva a que o aluno tenha a consciencia de que tern o seu ritmo e que esse ritmo e 
respeitado 11

; terceiro, p01·que a filosofia intrfnseca do ensino profissional nao cri a 
distancias corn os alunos promovendo a rela9ao afectiva e quarto, como corolario 
dos outros aspectos, porque se tern muito em aten9ao que, maioritariamente, quem 
entra para a via profissionalnsao os desiludidos da vida e que esta escola ou este 
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tipo de ensino e muitas vezes a ultima, quase a ultima hip6tese, 0 ultimo reduto para 
a sua realiza9ao e para o seu futuro; chegam ea completamente desacreditados, nao 
pensam sequereles pr6prios que vao conseguirconcretizaro projecto ( ... )". Na pers
pectiva dos professores entrevistados, e nestes e nao noutros aspectos que consiste 
o facilitismo do ensino profissional. Sao, ainda, sublinhadas as vantagens da even
tual existencia de urn per.fodo de estagio pratico mais alargado, o que permitiria estrei
tar mais as rela96es do aluno corn o mundo ]aboral. 

Ha, contudo, 1imita9oes identificadas no ambito desta via de ensino que se podem 
sintetizar nos seguintes aspectos: a) a dificuldade das escolas em manterem urn qua
dro de pessoal docente estavel que ten ha disponibilidade para reflectir e discutir as 
formas de aperfei9oamento desta oferta formativa; b) o facto de nao estar previsto, 
em termos or9amentais, o acompanhamento aos alunos por parte dos professores, 
fazendo depender esta actividade do seu voluntarismo, e c) alguma dificuldade de 
adapta9ao ao sistema de avalia9ao por m6dulos. Inversamente, elementos 
potenciadores identificados foram o facto de convergirem na escola professores do 
ensino regular e profess ores que sao, em simultaneo, profissionais activos na area de 
lecciona9ao, o que permite urn desenvolvimento mais qualificado das actividades da 
escola, pelo confronto de leituras sob re a realidade que sao, a urn tempo, demasiado 
pedag6gicas e demasiado profissionais. Acresce a is to, urn certo reconhecimento, 
por parte do Ministerio da Educa9ao, da actividade da EP BJC que se concretiza na 
progressiva autonomia que lhe tern vindo a serconcedida. 

3.3. Regula~ao financeira 

Urn dos grandes obstaculos, sentidos pelos professores, ao prosseguimento da 
actividade da EP BJC ea questao financeira. Sao unanimes em defender que o Gover
no, por via do Ministerio da Educa9ao, deveria apoiar f1!ais este sub-sistema de ensi
no e, qui9a, incorpora-lo no conjunto de ofertas formativas que tern, como uma via 
alternativa, efectiva e dignificante, a escola secundaria. 

Na sua perspectiva, as questoes financeiras influenciam a qualidade da forma9ao 
dos alunos, porque nao permitern que a escola adquira o equipamento necessaria e 
actualizado, que fa9a a manuten9ao dos materiais ja adquiridos e que forne9a urn 
conjunto de outros recursos como, por exemplo, uma biblioteca e uma sal a de estudo. 

Constata-se que os aspectos financeiros, por urn !ado, cri am dificuldades a escoJa 
em pagar a tempo certo aos profess ores e, por outro, irnpossibilitam o seu pagamento 
pelos acompanhamentos aos alunos feitos fora do tempo de aula. Estes factores 
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acabam por criar nos profissionais alguma desmotiva~ao, dando-Jhes a sensa~ao de 
que a escola funciona muito corn base na sua propria boa-vontade. 

Os corpos directives da escola, para alem de partilharem destas preocupa~6es, 
pens am tambem que o sistema de financiamento obsta a constitui~ao de urn quadro de 
pessoal docente e nao-docente pe1manente na instituiyao. Tal deve-se ao facto do finan
ciamento ser atribufdo mediante o numero de alunos que a escola tern, criterio que nao 
atende as especificidades do funcionamento de cad a escola; assim, o financiamento nao 
contempla o facto da EP BJC estar dividida em nove delega~6es e deter cri ado uma 
estrutura administrativa e directiva propria em cada urn a delas. Deste modo, a verba 
destinada ao pessoal e sistematicamente ultrapassada e as necessidades nesta area 
nunca sao supridas. Por outro lado, pensa-se que o financiamento e demasiado 
determinante em quest6es como, por exemplo, o numero de horas que a tare fa de 
Orientador Educativo de Turma ocupa. Ha, de facto, a opiniao de que deveria ser 
dada a escola maior autonomia na gestao do seu proprio oryamento, ainda muito 
condicionado pelas regras do Ministerio da Educayao. 

3.4. Empowennent (autonomialcapacita~o) 

Os professores pens am que o desenvolvimento da autonomia ea capacita9ao sao 
claramente responsabilidade da escola 11 da qual nao se pode demitir ( ... ),ate porque 
isso faz parte de urn determinado projecto educativo e seria urn paradoxo se tal nao 
acontecesse 11

• Na sua perspectiva, e importante nesta quesHio deixar que os alunos 
planeiem e giram o seu tempo e as actividades e que trabalhem sozinhos, sendo assim 
primordial 11cada urn pod er encontrar o meJhor percurso para resolver os se us proble
mas. ( ... ) como nisto constr6is o teu projecto pessoal 11

• No en tanto, alguns professo
res sentem que os alunos tern dificuldades quando lhes sao atribufdas estas respon
sabilidades. 

E da mesma forma importante que a escola se man ten ha efectivamente aberta as 
criticas, propostas e sugestoes dos alunos, como forma de lhes estimular a capacida
de de iniciativa e autonomia. 0 espa~o para o debate e reflexao em aulae, tambem, 
favorecedor, sobretudo no que toe a a capacidade de se ser crftico a mensa gem que o 
outro veicula desenvolvendo a capacidade para contra-argumentar e respeitar a dife
renya de opini6es. E, nesta medida, que o recrutamento de professores se pauta pela 
bus ea de urn perfil de abertura e de tolerancia perante a diferen~a. 

Contudo e par destas preocupa~6es, ha urn acompanhamento muito proximo da 
traject6ria do aluno, como foi referido 11 Uessa transi~ao [para o m undo do trabalho] 
vao sempre um pouco de mao dada connosco, essa mao acaba por nunca se cortar 11

• 
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E neste sentido que urn professor pensa que esta 11e urn a escola corn uma rela9ao que 
de facto e muito pouco vulgar encontrar e e uma escola muito pequenina, de ambiente 
familiar e, como se ajuda muito os alunos, eu ja tenho pensado que as vezes n6s, por 
sermos Uio bons, prejudicamo-los 11

• Na perspectiva deste professor, ha bastante 
ambiguidade na rela9ao autonomia/acompanhamento, a escola deveria preparar me
lhor os alunos para 11 adquirirem capacidades para vencerem por si pr6prios do que 
propriamente dar-lhes a papinha feita, quer dizer, em vez de Ihes dar o peixe, ensina
Ios a pescar11

• 

E, pois, possfvel que haja urn paradoxo entre a autonomia desejada e formalmente 
assumida eo acompanhamento muito proximo que desenvolve la9os socio-afectivos 
intensos. 

3.5. Cidadania 

No que respeita a cidadania, a generalidade dos professores pen sa que 11 as atitu
des nao se ensinam, ( ... ) aprendem-se por urn a vivencia". Neste sentido, a escola 
defende que os professores devem ter corn os alunos uma atitude de tolerancia, de 
respeito pela diferen9a, de solidariedade, de democracia, de estfmuJo a participa9ao e 
ao trabalho em equipa, para que seja possfvel alimentar estes valores 11quase diaria
mente11. Considera, tambem, que a cidadania e uma dimensao formativa da escola 
embora, em alguns casos, se defenda que certos 11Saberes socializadores adquirem
nos mais fora, no grupo, corn os amigos 11

• De facto, urn numero significativo de alu
nos que passaram pela EP BJC sao actualmente adultos interventivos em termos 
politicos ou associativos. 

Em dissonancia, e referido que o excesso de tolerancia e alguma falta de rigor 
formal da escola nao favorecem nos a1unos atitudes responsaveis de cidadania, pois 
eles acabam por ficar corn a ideia de que no m undo do trabalho o sistema podera ser 
o mesmo. Identificam-se, tambem, algumas lacunas na forma9ao dos alunos no que 
respeita ao entendimento do mercado de trabalho, dos direitos dos trabalhadores e 
da explora9ao do trabalhador pela empresa. 

Contudo, os professores pens am que cabe a escola, ao docente e, concretamente, 
a disciplina de Integra9ao, incutirem nos alunos uma "atitude perante a vida, a soci
abilidade, a capacidade de comunicar, a interajuda, o rigor, princfpios mora is( ... ), 
atraves das atitudes do [proprio] professor 11

, do exemplo da ac9ao; para tal contribui 
tambem o ambiente institucional democratico que ape la a participa9ao de todos sen
do, em termos de responsabiliza9ao, bastante significativo o proprio contra to de 
forma9ao que os alunos fazem corn a escola no infcio da sua forma9ao em que se 
clarificam os direitos e deveres de ambas as partes ao longo do tempo de dura9ao da 
fonna9ao. 
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Como resultado desta preocupa9ao da escola corn o trabalho sabre os alunos, 
alguns professores pensam que eles tern uma visao do m undo muito crftica e que 
estao, de facto, muito atentos aos fen6rnenos sociais; no en tanto, outros julgam que 
eles man tern uma visao urn pouco fantasista da complexidade do tecido social. Outros 
ainda consideram que, apesar dos jovens terern uma visao realista da sociedade, 
vivem no sonho de que corn eles sera diferente e que as suas oportunidades serao 
melhores. 

3.6. Visao dos profissionais sob re ajuventude 

A visao que os profissionais tern sobre ajuventude ea sua rela9ao corn o trabalho 
apresenta algumas disparidades entre os entrevistados, apesar de ser consensual a 
opiniao de que o aluno, quando chega a escola tern, em geral, uma visao muito 
distorcida do rnundo do trabalho; de facto, enquanto alguns professores referem 
que, no firn da forrna9ao, nomeadamente ap6s o estagio, os jovens tem uma represen
tayao do trabalho quase 11 Colada 11 a realidade, outros considerarn que os jovens per
manecem muito irnaturos e corn uma visao muito idealista desta quesU'io. Ou seja, 
geralmente, no final da forma9ao o jovem tern a no9ao clara do tipo de performance 
que I he vai ser exigido, mas nao esta preparado para a rela9ao !aboral, caracterfstica 
que nao e de todo especffica deste tipo de alunos. 

Efectivamente, a representa9ao !aboral ea perspectiva de entrada no mundo do 
trabalho coloca-lhes 11 ainda muitas expectativas, muitas duvidas, muitas incertezas, 
muitos receios 11 e, algumas vezes, a estrategia que eles encontram para adiar este 
confronto 116 continuar a estudar11 porque 116 uma boa justifica<;ao para nao terem de 
se confrontar corn 0 rnercado de trabalho 11 que e 11 agressivo, e violento, e competitive 
e eles ainda nao esUio preparados 11

• Assim, se por urn I ado se pens a que 11 6 urn dos 
nossos papeis nestas escolas ( ... ) fazer corn que essa representa9ao que existe do 
m undo do trabalho seja enriquecida e ( ... )que se aproxime do que eJa e de facto 11

, por 
outro,julga-se que 11 ha uma dimensao pessoal que lhes permite urna melhor ou pior 
integra9ao no rnercado de trabalho 11

• 

No essencial, os professores consideram que as expectativas que os jovens tern 
para o seu futuro profissional sao trabalhar corn gosto, pm·tanto, na area para a qual 
estao a ser formados e ganhar dinheiro. Adicionalmente, se alguns professores assi
nalam que os jovens valorizam a questao da catTeira profissional, out.ros afirrnam que 
aqueles atribuern maior imporUincia a seguranya e estabilidade de urn emprego e 
outros ainda referem que, em geral, os jovens tern a no9ao de que a sociedade do 
pleno emprego acabou e que os espera uma gran de mobilidade !aboral, corn rnuita 
competitividade e, consequentemente, corn uma grande necessidade de forma9ao 
perrnanente. 
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Conclusoes e comentarios -as potencialidades e os limites do ensino profissional 

0 presente estudo de caso foi previamente definido, pela equipa do projecto, 
como 110ferta formativa formal 11

- mainstream case- (por oposiyao a 11 0ferta formativa 
alten1ativa 11

- alternative case), devido as condiy6es formais, impostas pelo Ministe
rio da Educa9ao, de criayao da escoJa, dos cursos e de selecyao dos alunos. Con tu do, 
ao longo do trabalho de pesquisa foi possivel verificar que, em variadas dimensoes, 
a situa9ao estudada e de facto alternativa e como tal considerada pelos diferentes 
acto res envolvidos. 

As principais questoes que se pod em retirar desta abordagem sao: 

- A aparente grande sintonia entre as visoes dajuventude e dos profissionais 
sobre o ensino profissional: ambos consideram que este constitui urn a real 
alternativa a fo1mayao tradicional oferecida pelo ensino regular; mesmo quan
do se trata do ensino tecnol6gico, uma vertente mais profissionalizada do 
ensino regular, pensam que e ineficaz, que nao proporciona de facto uma 
traject6ria diferente e que, no fundo, nao serve para nada; 

- Pelo contnirio, o ensino profissional e qualificado, por ambos os grupos, 
coma completamente diferente, porque perspectiva efectivamente urn a 
entrada no mercado de trabalho; 

- Assim, um dos gran des valores que jovens e professores atribuem as esco
las profissionais, em geral, ea EP BJC, em particular, ea capacidade que tern 
de recuperar para o ensino e para o estudo, jovens que, pela sua traject6da 
de vida, ja nao acreditavam que seriam capazes de construir urn projecto 
aut6nomo para a sua vida, ou seja, a capacidade que esta escola tem de 
transformar pessoas corn uma fraca auto-estima em pessoas corn urn a auto
estima forte; 

- No que respeita a EP BJC, ambos os grupos concordam que e uma escola de 
alguma forma 1especial\ que se preocupa verdadeirarnente corn a individua
lidade do aluno e com o desenvolvimento das competencias sociais e pesso
ais, para alem das tecnicas e instrumentais, no senbdo da cidadania e da 
autonomia; 

- Reconhece-se, no entanto, que entre a democraticidade das rela96es eo 
excesso de liberdade a fronteira, por vezes, e demasiado tenue; 

- Verifica-se que, enquanto os alunos pens am que, corn alguma frequencia, o 
desenvolvimento da autonornia se faz a custa da falta de acornpanhamento, 
certas visoes dos profissionais revelam a preocupa9ao de que o excessivo 
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acompanhamento funciona em detrimento do desenvolvimento da autono
mia. Assim, constata-se que, contraditoriamente, parte dos jovens se sente 
desapoiada, ao passo que parte dos professores julga que seria conveniente 
alargar o espa9o de autonomia dado ao aluno (esta tensao prende-se corn as 
representayoes sociais do 1poder adulto 1

, dos 1limites 1 e da 1licenciosidade1 

que os jovens tern; nao obstante, e de facto diffciJ encontrar, entre a autori
dade eo 1laisser faire 1

, entre a dependencia ea independencia, um equilfbrio 
mesmo que fragil); 

- Contudo, os jovens reconhecem o esfor9o ea preocupa9ao dos profissio
nais em fonna-los como pessoas e como cidadaos e, por sua vez, os profissi
onais revelam ser essa a preocupa9ao que preside a sua interven9ao; 

- A maior limita9ao do ensino profissional, identificada tanto pelos jovens 
como pelos profissionais, ea falta de apoios financeiros, que se repercute 
no nfvel da qualidade e quantidade dos equipamentos e recursos que a 
escola poe a disposiyao dos alunos; 

- Curiosamente, outra limita9ao apontada foi a questao do ensino profissional 
permitir o acesso a universidade. Apesar de, teoricamente, este factor dever 
ser considerado uma potencialidade, pois e mais uma op9ao a que esta via de 
ensino da acesso, esta possibilidade impele as escolas profissionais para 
fazerem uma de duas op96es pedag6gicas: ou se torn am mais te6ricas para 
poderem preparar os jovens para o ingresso no ensino superior, ou se vol
tam definitivamente para a prepara9ao do aluno para a pratica profissional, 
deixando-o em desvantag~m quando concorre, ao lado do aluno do ensino 
regular, a universidade. E neste sentido que foi defendida, no grupo dos 
profissionais, a ideia de que o ensino profissional nao deveria dar esta pos
sibilidade de uma forma tao directa; 

- Esta posi9ao parece, de certa forma, ser contradit6ria corn a ideia, presente 
em ambos os grupos, de que, apesar do ensino profissional ser cognitivamente 
mais facil do que o regular, em termos da competencias sociais, pessoais e 
instrumentais e muito mais complexo, pois obriga os alunos a ter urn papel 
activo na sua traject6ria escolar. Assim, consideram este si sterna muito mais 
exigente, opiniao que nao e partilhada por outros agentes, tais como pais e 
opiniao publica, que tendem a conceber o ensino profissional como via de 
ensino para os jovens corn me nos capacidades. Poder-se-a considerar que, 
enquanto o sistema regular esta focalizado para uma abordagem muito te6ri
ca, o ensino profissional esta profundamente direccionado para o mercado 
de trabalho dando, consequentemente, ao aluno uma experiencia alargada 
1pr6xima da vida real'. Apesar das tentativas para abandonar esta visao re
dutora da escola, a distinc;ao tradicional entre estes do is sistemas de ensino 
ainda permanece; 
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- Em rela<;ao ao trabalho, a coincidencia nas afirma96es dos jovens e dos 
profissionais e reveladora de que estes ultimos tern de facto uma profunda 
compreensao dos problemas e preocupa<;6es dos primeiros e uma clara no
yao da necessidade de desenvolver todas as competencias deste sistema de 
actividade e nao apenas as cognitivas ou instrumentais. Visivelmente, os 
professores estao muito profundamente envolvidos no Projecto Educati vo 
de Escola e nu m projecto de desenvolvimento global do aluno. A ansiedade 
eo medo que os estudantes desenvolvem em rela9ao ao mercado de trabalho 
e parte do seu processo global que e, em simuW1neo, protegido e aut6nomo. 
A escola representa a "ancora 11

, o local de suporte afectivo, em contraste 
corn a dureza do si sterna de trabalho. Especialmente nos jovens que sabem 
que vao ter dificuldades em encontrar trabalho dentro da area para que estao 
a ser formados (aqueles que estao na area de Comunica<;ao, Marketing, Re
lay6es Publicas e Publicidade), uma das estrategias encontradas para lidar 
corn o problema eo adiamento da entrada no mercado !aboral atraves do 
prolongamento da traject6ria escolar; em concordancia, verifica-se que sao 
principalmente estes quem mais expressa o desejo de entrar na universidade. 
A esta situa9ao nao e tambem alheio o facto de, por vezes, a EP BJC produzir 
expectativas nos jovens (proporcionando urn a experiencia de sucesso esco
lar emjovens corn uma hist6ria de rejei<;ao e de insucesso muito profunda no 
contexto do ensino regular) que s6 podem ter correspondencia no mercado 
de trabalho corn urn nfvel de qualificay6es superior, sendo este urn paradoxo 
intrfnseco muito forte; 

- Das concepy6es de trabalho que os jovens tern, poder-se-a talvez concluir 
que estao de facto em muta9ao: para uns, trabalho nao pass a de uma obriga
<;ao, para outros e urn prazer; para uns, trabalho eo emprego, estavel, segu
ro, para outros eo trabalho liberal, flexfvel. Ha, con tu do, unanimidade ao 
identificar o trabalho como forma de ganhar dinheiro, responsabilidade e 
estatuto social- a entrada no mundo do trabalho parece funcionar como urn 
ritual de passagem para a vida adulta em que os sistemas etico, instrumental 
e social sao inteiramente interiorizados e aceites. 

Sintetizando, as principais quest6es pertinentes em torno da reflexao sob re en si
no profissional sao: 

- 0 perfil do professor e urn aspecto essencial para a mudan9a de atitude do 
aluno; 

- Neste sentido, o envolvimento do professor na 'causa da educa9ao' tern urn a 
importancia primordial na forma<;ao para a autonomia e capacita9ao; 

- A compatibilidade entre autonomia e supervisao eo desenvolvimento de 
uma personalidade global6 urn equilfbrio de diffcil realiza9ao; 
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Existe urn paradoxo quando se cri am expectativas elevadas que nao tern 
correspondencia eo m a realidade; 

Os sentimentos suscitados pelo mercado de trabalho e as suas dificuldades 
oscilam entre as exigencias pessoais e sociais. 

Como trabalhar estas questoes e, no momento, a principal preocupat;ao do Piano 
Nacional deEmprego, que formalmente atribui uma grande importancia ao 1processo 
pessoal de emprego\ atraves do acompanhamento e da otientat;ao. A EP BJC, na pratica 
educativa assinal.ada, parece procm·ar cones ponder a este objective de uma forma sis
tematica, dinamica e atenta. A verifica9ao do 1Sucesso academico1 do presente modelo 
podera servir como referenda para a consolida9ao desta perspectiva em term os m a is 
globais. Este, nao sendo um caminho facil, e possfvel, pois cumpre muitas das eta pas 
definidas no Plano Nacional de Emprego. Assim, a sua avalia9ao podera pennitir medir 
a distancia entre o discurso politico ea realidade da sua execut;ao. 

Notas 

Ao Ion go do presente texto existem varias cita96es retiradas ou dos documentos produzidos pela EP BJC, 
ou das entrevistas realizadas. Netas ultimas, algurna imprecis1io de linguagem podera serencontrada deviJo 
a transcri91i0 do discurso oral dos entrevistados. 

2 Na selcc~ao dos estudantes a entrevistar, foraru preferencialmente cscolhidos aqueks que nos parecerarn, 
por urn !ado, ter uma visao critica do sistema de ensino e, por outro, estar be m adaptados as suas form as de 
funcionamento. Tentamos, tambem, entrevistar jovens que nos parecernm tlmidos e, consequentemente, nos 
pareceram tarn be m ter tido um diffcil processo de integra~ao na EP BJC. 

3 E de facto tlpico da popula~ao frequentadora do ensino profissional, a experiencia de insucesso anterior no 
ensino regular da qual, muitas vezes, resu Ita uma auto-esti m a estudant i 1 mu i to baixa. Para isto, corn ce11eza, 
cont1ibui tambem a conota~ao que o ensino profissional tern coma uma via de ensino para aqueles que tem 
menos capacidades. 

4 A Prova de Aptidao Profissional (PAP) e um trabalho que os alunos tern que real izar no fim do curso para 
uma emprcsa onde os conhecimentos das diferentes areas sao integrados. A PAP c apresentada e defendida 
perante umjuti constitufdo por professores da escola e por profissionais da empresa envoi vida. 
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