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Subcapítulo 3.7 
A Escola Pública Como Instituição: 

A produção do sujeito autorregulado e automotivado 
 
 

3.7.1 Finalidades do Sistema Educativo, Moral e Pedagogia 
 
“Para que haja educação, é necessário termos em presença uma geração de adultos e 
uma geração de jovens, e uma acção exercida pelos primeiros sobre os segundos”. É 
com estas palavras que, no início do século XX, um académico inicia a sua reflexão 
sobre a educação num texto que se tornou uma referência. Mas aquela acção pode ser 
mais ou menos intencional e assumir diferentes formas em vários dos seus aspectos. E 
aquele filósofo que se se dedica ao estudo dos fenómenos sociais, reconhece haver 
“tantos modelos diferentes de educação quantos os meios diferentes nessa sociedade” 
(1). Como reconhece que mesmo que numa sociedade prevalecesse a ideia de que “a 
educação das crianças não deve depender do acaso que as faz nascer aqui ou ali, de uns 
pais em vez de outros [...] a educação não se tornaria por isso mais uniforme” 2, pois as 
sociedades, quanto mais “evoluídas” 3, mais colocam os indivíduos perante a 
necessidade, e a obrigação, de estarem preparados para o desempenho de tarefas 
específicas, e “a diversidade moral das profissões não deixaria de arrastar consigo uma 
grande diversidade pedagógica”. As sociedades teriam, portanto, necessidade de gerar 
diferenças educacionais, mesmo que estas “não assentem em desigualdades injustas”, 
como as que estão associadas às diferenças dos meios em que se nasce. Por outro lado, 
haveria necessidades inerentes ao “desenvolvimento das funções orgânicas e psíquicas” 
e à transmissão de um “fundo comum de cultura” (4) que garanta a “coesão social”, o 

                                                 
1 Para as referências bibliográficas, ver nota 17. Neste parágrafo são feitas citações das pp. 44 a 57. 
2 Esta ideia não resulta somente de concepções sociais “igualitaristas”. Também pode resultar do 
desenvolvimento das concepções protestantes do ser humano com as suas exigências de maximização 
concorrencial de si. Kant, entendia que a essência do ser humano era a possibilidade de se aperfeiçoar e 
que a educação tinha por o objectivo “desenvolver em cada indivíduo toda a perfeição de que ele é 
capaz”, ou seja, levar ao ponto mais elevado que possa ser atingido todas as “potencialidades” que temos 
em nós, realizá-las tão completamente quanto possível, tendo como único limite a preocupação de que 
não se prejudiquem umas às outras. 
3 Entenda-se aqui: quanto mais a sua coesão assenta no que Durkheim designa por solidariedade orgânica.  
4 No texto que se vem citando, pode ler-se: “Não há povo onde não exista um certo número de ideias e de 
sentimentos e de práticas que a educação inculca a todas as crianças indistintamente, seja qual for a 
categoria social a que pertençam. Da mesma forma, quando a sociedade está dividida em castas fechadas 
entre si, há sempre uma religião comum a todas, e, por conseguinte, os princípios da cultura religiosa, que 
é então fundamental, são os mesmos para o entendimento de toda a população [...] Se é assim nas 
sociedades onde a diversidade intelectual e moral atinge este grau de contraste, com quanto mais razão o 
é nos povos mais avançados onde as classes, ainda que permaneçam distintas, são no entanto separadas 
por um abismo menos profundo! E onde estes elementos comuns de toda uma educação anda que não se 
exprimem sob a forma de símbolos religiosos, não deixam todavia de existir. Ao longo da nossa história, 
constituiu-se todo um conjunto de ideias acerca da natureza humana, acerca da importância respectiva das 
nossas diferentes faculdades, acerca do direito e do dever, acerca da sociedade, do indivíduo, do 
progresso, da ciência, da arte, etc. que estão na própria base do nosso espírito nacional; toda a educação, 
tanto a do rico como a do pobre, aquela que conduz às carreiras liberais como a que preparam para as 
funções industriais, tem por objectivo fixá-las nas consciências.”.  
 Segundo DUBAR (1997), já Berger e Luckmann andavam por aí: “Estes saberes de base, objectos da 
socialização primária, dependem essencialmente das relações que se estabelecem entre o mundo social da 
família e o universo institucional da escola e são, simultaneamente, «campos semânticos» que permitem 
categorizações de situação e «programas de iniciação formalizados» que permitem a construção e a 
antecipação de condutas sociais. A escola assegura, com efeito, a legitimação de certos saberes sociais em 
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que faz com que a educação como tarefa social se confronte com o problema de ter que 
corresponder a necessidades de homogeneização, tanto como de diferenciação 5. Uma 
das formas de articular esses objectivos contraditórios é o de conceber um processo 
educativo em duas fases: “Ela [a educação] tem por função suscitar na criança: 1º) um 
certo número de estados físicos e mentais [6] que a sociedade à qual pertence considera 
não deverem estar ausentes de nenhum dos seus membros; 2º) certos estados físicos e 
mentais que o grupo social particular (casta, classe, família, profissão) considera 
igualmente que se devem encontrar em todos aqueles que o formam.” 7.  Mas a 
educação “não se limita a desenvolver o organismo individual no sentido marcado pela 
sua natureza, a tornar aparentes as potencialidades escondidas que só podem ser 
reveladas [...] ela cria no homem um novo ser”. Esse “ser novo que a acção colectiva, 
por via da educação, edifica assim em cada um de nós, representa o que há de melhor 
em nós, o que há em nós de verdadeiramente humano”, porque o “livre arbítrio” do 
homem moral é um produto social 8. No texto de uma enciclopédia do início do século 
XX que aqui se vem parafraseando e sintetizando, pode ler-se:  
 

É a sociedade, com efeito, que nos liberta de nós mesmos, que nos obriga a contar com 
outros intereses além dos nossos [9], é ela que nos ensina a dominar as nossas paixões, 
os nossos instintos, a fazer-lhe a própria lei, a privarmo-nos, a sacrificarmo-nos, a 
subordinar os nossos objectivos pessoais a objectivos mais elevados. [...] Todo o sistema 
de representação que mantém em nós a ideia e o sentimento de regra, de disciplina, 
tanto interna como externa, é a sociedade que o instituiu nas nossas consciências. É 
assim que adquirimos esta potencialidade de resistirmos a nós próprios, este domínio 
sobre as nossas tendências que é um dos traços que está tanto mais desenvolvido 
quanto nós mais plenamente somos homens. (idem, p. 57)  

 
Além disso, do ponto de vista intelectual, quando a sociedade se torna “demasiado 

complexa para poder funcionar a não ser graças ao contributo do pensamento reflectido” 
10, uma socialização não especializada profissionalmente, mas que vá além daquilo que 
o meio de origem (família e comunidade restrita) proporciona sem intencionalidade, 
surge como necessária 11. A educação propriamente escolar terá surgido associada à 
transmissão de um conhecimento em grande parte escrito, e às dificuldades de aquisição 

                                                                                                                                               
detrimento de outros -- favorecendo assim certos tipos de famílias --, e tem assim um papel decisivo na 
distribuição dos saberes.”  
5 Cf. Goodson, 1997. 
6 Na p. 52 deste texto, fala-se de estados intelectuais e morais.  
7 Resultam daqui três exigências contraditórias: 
Uma, relativa à educação que visaria o máximo desenvolvimento de cada um; 
Outra, relativa à igualdade de oportunidades e às políticas de homogeneização social através da escola; 
Outra ainda, relativa à necessidade de manter a caução social das aprendizagens, e reflectir sobre a 
inflexão da igualdade de oportunidades para a questão da literacia. 
8 Para a análise da fundamentação desta afirmação, ver os capítulos 2 e 5 desta tese de doutoramento. 
9 Confrontar com a referência, no Subcapítulo 2.3 desta tese, ao tratamento que D. Hume e a filosofia do 
século XVII fazem deste tema. 
10 Poderia acrescentar-se a referência a um conhecimento organizado em corpos especializados e 
hierarquizados. 
11 Esse seria o lugar de uma educação escolar básica numa teoria da socialização, como a de Berger e 
Luckmann(1967/1993?), que distingue socialização primária de socialização secundária, mas deixa 
indefinido esse lugar. 
Essa socialização abre caminho para uma ressocialização ou mesmo alternação, se se aceitar sintetizar 
com termos de Berger e Luckmann (1967/1983) a ideia do filósofo que assim concebia a educação no 
início do século XX. 
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da tecnologia da escrita e dos processos de interpretação dos textos em que se inscrevia 
a doutrina religiosa e moral 12. 

                                                 
12 VER Jack GOODY (1987), Bernard LAHIRE (1993a), CARIA e VALE (1997) e Filipe REIS (1996). 
 Em sentido lato, a educação refere-se a um conjunto muito variado de contextos em que se encontram 
elementos de mais do que uma geração e os mais velhos se constituem como modelos para os mais novos. 
As formas mais antigas de educação (para além dos processos de socialização primária em que as acções 
educativas não eram, e não são, programados – Ver formulações de PERRENOUD, 1995, e de BERNSTEIN, 1999) 
passavam por rituais de iniciação que por vezes se prolongavam por vários meses. A educação 
propriamente escolar terá surgido associada à transmissão de um conhecimento em grande parte escrito, à 
difícil aquisição da tecnologia da escrita e dos processos de interpretação dos textos. Os historiadores 
referem os mosteiros e as administrações de casas reais como os primeiros contextos em que terá havido 
este tipo de educação (Cf . J GOODY sobre os mosteiros mas também sobre o caso especial dos escribas; 
ver também a criação por Ching, no Sec I, da primeira grande escola em que passou a formar-se o 
mandarinato). Para além de uma grande quantidade e variedade de escolas ligadas aos mosteiros e a 
igrejas (mais ou menos restritas a jovens destinados a fazer parte do pessoal religioso), ou de escolas 
organizadas por pequenos grupos sociais ligados ao comércio e à administração, para assegurar a 
continuidade das suas posições na sucessão das gerações, os monarcas da Europa foram criando escolas 
onde procuravam incrementar e simultaneamente controlar a educação de alguns filhos de poderosos 
nobres ou de fidalgos das suas «casas» para ter servidores fiéis e bem preparados para uma administração 
cada vez mais complexa dos seus domínios.  
  O crescimento dos sistemas escolares nacionais (Cf. NÓVOA, 1987, 1991 a e 1991 b, e BARROSO, 
1995 e 1996) resultou da generalização, articulação e finalmente fusão destes variados tipos de escola. 
Essa generalização foi feita por alargamento progressivo a novos grupos sociais de estratos sociais 
médios e só a partir do século XIX começou a tender a ser concebido como destinado à generalidade da 
população de alguns países, e o sistema escolar de instrução básica a ser pensado como instrumento de 
realização de políticas sociais e económicas nacionais.  
  Sem qualquer vício de abordagem sociológica funcionalista (e precisamente porque concepções 
evolucionistas e funcionalistas como as de Durkheim influenciaram grandemente as políticas para a 
educação no final do sec. XIX), pode dizer-se que o sistema escolar foi então concebido como tendo uma 
função de formação (cf CHARLOT, 2004) que, com base na capacidade para aprender, diferenciava as 
aptidões dos jovens para desempenhar uma gama de tarefas sociais (públicas ou privadas) que exigiam 
conhecimento especializado (Cf BERGER e LUCKMANN) e a que correspondia uma gama de estatutos 
sociais relativamente elevados; tendo o currículo escolar sido, em parte por isso, organizado por níveis e 
por fileiras. A intenção (valor ou função) integradora dos rituais (que nos sistemas tribais é inerentemente 
classificadora), foi igualmente objecto de reflexão nesse período (cf. DURKHEIM em A Educação 
Moral) e a necessidade de adequar a «função integradora» às características e “necessidade” de coesão 
social (DURKHEIM) no Estado – Nação industrial, esteve na base de decisões políticas em relação à 
organização dos estabelecimentos escolares e do sistema no seu conjunto. Não obstante as críticas ao 
funcionalismo que caracterizam as correntes sociológicas da segunda metade do século XX (Cf. 
GIDDENS, 1990, pp. 284-288 e 292, e GIDDENS 2000), é plenamente adequado falar de função, ou 
funções da escola e do sistema escolar, pois foi como tal que elas foram pensadas pelas ciências sociais 
no final do sec. XIX e foi com raciocínios funcionalistas que se constituíram todas as políticas de 
educação (Ainda estão por esclarecer os efeitos de política s com base em abordagens que 
assumem o reflexividade e o contrafactualismo tal c omo GIDDENS (2000) o propõe. De resto 
o desenho dessas políticas não é muito nítido, pode ndo dizer-se que da complexificação 
da acção política identificada por este sociólogo i nglês, apenas é deduzida, ou 
justificada a desregulamentação e a fragmentação da s políticas educacionais por públicos 
alvo – tv a ideia das escolas como centros de polít ica educativa e as políticas de 
autonomia associadas à desresponsabilização, ou inc apacidade para negociar políticas 
nacionais. Justificação teórica de fragmentação de políticas para públicos alvo postas 
em evidência por DUBET (2002), aqui analisado neste  subcapítulo e no seguinte. Mas a 
teorização da centralidade das políticas na escola,  embora podendo ser inspirada no 
realismo utópico e no pensamento contrafactual, não  tem em conta todas as implicações da 
reflexividade identicada por Giddens, como seja um uso “descentralizado “ do 
conhecimento e a sua apropriação pelos actores nas escolas (sobre o papel dos peritos e 
do conhecimento em que se centram, cf CARIA, 2002) A ideia das escolas como centros de 
política educacional seria conjugada com uma organi zação do campo profissional que 
atribuiria às faculdades de Ciências de Educação e aos especialistas académicos da 
educação um lugar central, de supervisão e orientaç ão estratégica, se não de comando. 
Estes cientistas da educação nunca se confrontaram com as consequências das suas 
orientações, alegando que as realizações não corres pondiam ás suas utopias. 
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Daqui, pode ser deduzido, sempre segundo o mesmo académico, o 
papel/mandato do Estado e dos professores/educadores profissionais na educação. Se a 
educação tem, antes de mais, a “função colectiva [...] de adaptar a criança ao meio 
social onde está destinada a viver, é impossível que a sociedade se desinteresse de uma 
tal operação” (idem, p. 60).  

 
“Se não estivesse sempre presente e vigilante para obrigar a acção pedagógica a 
exercer-se num sentido social, esta colocar-se-ia necessariamente ao serviço de crenças 
particulares, e a grande alma da pátria dissolver-se-ia e decompor-se-ia numa 
quantidade incoerente de pequenas almas fragmentárias em conflito umas com as outras 
[13]. [...] É preciso escolher: se damos algum valor à existência da sociedade, é 
necessário que a educação assegure entre os cidadãos uma comunhão de ideias e de 
sentimentos sem os quais qualquer sociedade é impossível; e para que possa produzir 
este resultado, é ainda necessário que não seja abandonada totalmente à arbitrariedade 
dos particulares.” (idem, p. 60).  

 
“O estado de divisão em que se encontram actualmente os espíritos” 14, impõe ao Estado 
o dever de orientar a educação.  
 

Não pertence ao Estado criar essa comunidade de ideias e de sentimentos sem a qual 
não existe sociedade; ela deve constituir-se por si própria, e o Estado apenas consagrá-
la, mantê-la, torná-la mais consciente para os particulares [15]. Mas é infelizmente 
incontestável que, entre nós, esta unidade moral não é, sob todos os aspectos, o que 
deveria ser. Estamos divididos entre concepções divergentes e até contraditórias.” (idem, 
p. 61) [16].  

                                                                                                                                               
 À escola, começou assim por ser atribuída uma função que articulava diferenciação com integração e 
uma função de legitimação das diferenças sociais com base no mérito. Independentemente do modo como 
vários agentes interpretavam e viviam estes processos e a sua articulação, todos os reconhecem na escola. 
Com o aumento da necessidade de legitimação democrática da escola, na maior parte dos países europeus 
a seguir à Guerra Mundial, estas funções foram repensadas com vários pressupostos, por vezes 
contraditórios (desde a teoria do “capital cultural” às “pedagogias emancipatórias”: ver MORROW e 
TORRES, 1997, GRÁCIO, 1982 e 1997 e CORREIA , 1998), assim como se tornou mais complexa a sua 
articulação e equilíbrio, mas os vectores funcionais (as necessidades a que era suposto responderem, 
permaneceram os mesmos). Podem ser consideradas e valorizadas diferentemente outras áreas de 
finalidades para a escola, que têm em consideração, as «necessidades», os «interesses» ou os «direitos» 
dos indivíduos, e que levam a valorizar a finalidade pedagógica do desenvolvimento pessoal. Mas a 
própria sociologia funcionalista, colocava num lugar central a harmonização da estrutura social, que se 
manifestava em necessidades socio-económicas, da personalidade e da cultura. Tal como hoje fazem as 
correntes pedagógicas que concebem a organização escolar e a pedagogia em torno da autonomia, da 
autenticiddade, da expressão e da metacognição (como mostram Gomes e Couturier utilizando o conceito 
de epistema performativo liberal) (Ver tb. CORREIA, 2000 e GOMES, 2002, sobre a contra-hegemonia) 
(Cf. tb. BOUDON, 1981, e BERNSTEIN, 2001, sobre «empregabilidade» ). Os efeitos inesperados (e por 
vezes contraproducentes, ou perversos) de sucessivas intervenções, sobretudo a partir dos centros 
políticos que são os governos nacionais (Mas numa grande convergência entre países, como fazem notar 
DALE, 2001, e MAGALHÃES e STOER, 2002), tornam a análise dessa interacção mais complexa, 
requerem a consideração da perspectiva e da acção estratégica de variados actores, e exigem a superação 
de uma abordagem funcionalista, como GIDDENS faz ver no Capítulo 6 de A Constituição da Sociedade 
(1990, pp. 280-301).  
13 Cf. a referência que aqui é feita no Capítulo 1 ao modo como Durkheim trata a noção de alma em Les 
formes elementaires de la vie religieuse.  
14 Cf. a explicação que Dumont dá para a evolução do pensamento sobre a sociedade entre os séculos 
XVIII e XIX, nomeadamente, como aqui foi referido no Subcapítulo 2.1, para as posições de Saint-
Simon, que tanto influenciaram Durkheim. 
15 (Cf. a referência feita no Subcapítulo 2.3 à filosofia política de D. Hume, para ver como a concepção que Durkheim tem do 
Estado está mais próximo dessas concepções do que da concepção marxista ou proudhonista do Estado.) 
16 Cf. as referências feitas no Subcapítulo 2.3 desta tese, à inevitabilidade destas divergências, assumidas por Rousseau (como 
Boudon assinala), mas que Durkheim considera superáveis com dispositivos de governação, mormente os de educação; entendendo 
o estado como uma intância de harmonização de interesses em função de um interesse colectivo definido racionalmente e legitimado 
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[...] 
Sendo a sociedade “o ponto de referência a partir do qual a educação deverá dirigir a sua 
acção”, é à sociedade “que incumbe lembrar constantemente ao professor quais são as 
ideias, os sentimentos, que é preciso imprimir à criança para a colocar em harmonia com 
o meio no qual deverá viver” (idem, p. 60).  

 
E na ausência de um consenso social, essa incumbência seria assumida pelo Estado 
(e/ou pelos professores enquanto corporação 17). O “respeito pela razão, pela ciência, 
pelos ideais e sentimentos que estão na base da moral democrática” fariam parte de “um 
certo número de princípios que, implícita ou explicitamente, são comuns a todos ou, 
pelo menos, que poucos ousam negar abertamente e face a face” (idem, p. 62), por isso 
o papel do Estado seria “esclarecer esses princípios essenciais, fazê-los ensinar nas suas 
escolas, velar para que em nenhum lugar as crianças os ignorem, e para que em todo o 
lado se fale deles com o respeito que lhes é devido” ( idem), procurando para esse efeito 
uma via (uma pedagogia) que seja tanto mais eficaz quanto menos violenta” (18).  
 O autor deste texto é peremptório ao afirmar que “a educação deve ser, 
essencialmente objecto de autoridade”, porque tem por objectivo “sobrepor, ao ser 
individual e a-social que somos à nascença [19], um ser inteiramente novo” (idem, p. 
67). E continua argumentando contra Montaigne que “só podemos elevar-nos acima de 
nós mesmos através de um esforço mais ou menos penoso” (idem), entendendo ser 
enganadora a concepção da educação segundo a qual “o homem formar-se brincando e 
sem ouro estímulo além da atracção e do prazer” (idem). Isto porque “para aprender a 
conter o seu egoísmo natural, a subordinar-se a fins mais elevados, a submeter os seus 
desejos ao domínio da sua vontade, a contê-los dentro de limites justos, é necessário que 
a criança exerça sobre si própria uma forte contenção (idem). Como entende que os 
homens só fazem isso ou por uma necessidade física ou porque são compelidos 
“moralmente”, e como as crianças são poupadas ao confronto com as duras realidades 
da vida que geram essas necessidades, antes de as termos formado, só o sentimento do 
dever que resulta da adesão inconsciente à sociedade é capaz de o estimular ao esforço. 
O que leva a criança a assumir o dever é pensado em termos que são um esboço da 
teoria que G.H. Mead viria a elaborar duas décadas depois. Considerando que a criança 
apenas pode conhecer o dever através dos seus professores ou dos seus pais, “é 
conveniente que estes sejam para ela o dever encarnado e personificado” (p. 68), e, para 
isso, é necessário que “o professor sinta realmente em si a autoridade que deve mostrar, 
[...] que creia [...] na grandeza da sua tarefa”, porque “é a voz de uma grande pessoa 

                                                                                                                                               
pela ciência, como outrora o fora pela religião (Cf As Regras do Método Sociológico). Durkheim não chega no entanto à ideia de 
uma instrumentalização da educação para produzir mudanças sociais (como viriam a fazer os socialistas e os neoliberais, como por 
exemplo Giddens no quadro po pensamento contrafactual. Para Durkheim (cf 2001, p. 46/7) as instituições educativas são 
“solidárias com todas as outras instituições sociais” e “por consequência, não podem ser mudadas mais facilmente do que a própria 
estrutura da sociedade”. 
Cf. GIDDENS (2000, p. 64, sobre outros objectivos para a intervenção estatal na educação. 
17 Este filósofo do final do século XIX (e como terá sido fácil perceber, é de Émile Durkheim que se trata) 
antecipava, assim, o que viria a ser o cerne da teorização de Parsons sobre as profissões. Teorização a que 
já foi feita referência no Subcapítulo 3.1. 
O texto que tem vindo a ser seguido é o de um artigo de de DURKHEIM, escrito em 1911 para o 
Nouveau Dictionnaire de pédagogie et d’instruction primaire, sob o título de Educação. Usa-se aqui, 
para as referências bibliográficas, a publicação desse texto em língua portuguesa de 2001, num livro que 
foi intitulado Educação e Sociologia. 
18 Cf. Foucault, em Vontade de Saber, sobre o novo poder, o biopoder. 
19 Os estudos de primatologia e as concepções da evolução que a biologia desenvolveu ao longo do século 
XX levam-nos hoje a pôr em causa este pressuposto, mas ele era inquestionável no início do século XX. 
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moral que o ultrapassa [...], da mesma forma que o sacerdote é o interprete do seu 
Deus”(idem, p. 68/69) 20.  
 

                                                 
20 Na p. 66 já se pode ler que “o ascendente que o professor tem naturalmente sobre o seu aluno, na 
sequência da superioridade da sua experiência e da sua cultura, dará à sua acção a força eficaz que lhe é 
necessária”. Mas aqui acrescenta que “a autoridade moral é a qualidade mestra do educador [...] o que ele 
tem de sui generis é o tom imperativo com que fala às consciências, o respeito que inspira às vontades e 
que as faz inclinar-se desde que começa a falar” (. 68). A teorização de BOURDIEU (1998, QFQD) sobre 
a instituição da autoridade, esclarece o processo de formação da autoridade e do respeito. Não põe em 
causa a sua força nem a sua necessidade segundo certas lógica de poder e ordem social. Torna-o sim 
vulnerável à crítica e à desnaturalização que permite a emancipação social dos que estão submetidos a um 
poder pelo seu desconhecimento. Mas essa crítica deixa em aberto a questão da base sobre a qual pode ser 
construída uma outra ordem social, outros laços que unam os homens. Já se viu a resposta de Foucault a 
esta questão. O que aqui é importante salientar, antecipando algumas das análise de capítulos que se se 
seguem, é que as críticas de Bourdieu e de Foucault aos processos a que Durkheim aqui se refere, 
naturalizando-os, não é só por si fundamento de uma pedagogia alternativa – ao contrário do que pensam 
muitos professores envolvidos na relação pedagógica com crianças e adolescentes e, o que é mais grave, 
muitos teóricos da pedagogia, que fizeram destas críticas e teorias uma análise muito restrita, talvez 
impulsionadas por uma juvenil revolta, e continuam fazendo mesmo agora quando, já avançados na idade, 
abafaram ou deixaram domesticar a revolta.  



 683 

3.7.2 Da Socialização Escolar à Crise nos Processos e Princípios de Socialização. 
 
Neste texto de DURKHEIM (2001) sobre educação que tem vindo a ser resumido desde 
o início deste capítulo, encontra-se uma das primeiras e mais claras formulações das 
finalidades da educação entendida como tarefa social assumida pelo Estado 21. Passados 
cerca de cem anos, essa definição de finalidades está em crise, tal como as ideias de 
sociedade e de Estado. Mas é em torno das definições do início do século XX, tal como 
as formuladas por Durkheim, que se procura esclarecer os contornos dessa crise. 
François DUBET (2002) é, com os conceitos de “programa institucional” e de “declínio 
do programa institucional”, um dos autores que analisa esta crise de forma mais 
sistemática, e com particular atenção à experiência dos actores (crianças/alunos, pais, 
professores e outros profissionais e beneficiários/«utentes» de serviços assistenciais, de 
saúde, educação formação profissional). E é precisamente de Durkheim que este autor 
parte, um século volvido, para a elaboração desses conceitos; se bem que tendo em 
conta que muito do que para Durkheim era dado como certo se tornou incerto e 
problemático. 

Durkheim definia o trabalho dos professores (instituteurs), à semelhança do 
dos padres, como uma actividade «moral», como uma actividade de mediação entre 
valores reais e sujeitos particulares, entre um tipo de sociedade e os indivíduos que a 
compõem. E é dessa concepção de trabalho sobre outrem que Dubet parte para a 
definição da relação pedagógica como instituição e, mais geralmente, do “programa 
institucional”, conceito que já aqui foi apresentado nas suas grandes linhas no 
Subcapítulo 2.6, mas que agora se analisa mais detalhadamente.  

 
O programa institucional não designa nem um tipo de organização nem um tipo de 
cultura, mas um modo de socialização, ou para ser mais preciso, um tipo de relação com 
outrem que é a que o professor (instituteur), o padre ou o médico podiam estabelecer 
com os seus alunos, os seus fiéis ou os seus doentes. Este programa institucional é 
parte de uma concepção da socialização e apresenta características suficientemente 
estáveis para que se possa construir o seu tipo ideal para além das condições e das 
histórias particulares da escola ou do hospital. Em poucas palavras: 1) este programa 
considera que o trabalho sobre outrem é uma mediação entre valores universais e 
indivíduos particulares; 2) afirma que o trabalho de socialização é uma vocação porque é 
directamente fundado sobre valores; 3) este programa crê que a socialização visa 
inculcar normas que conformam o indivíduo e, ao mesmo tempo, o tornam autónomo e 
«livre» (DUBET; 2002, Introdução)  

 

A descrição que Foucault faz, em Vigiar e Punir, de algumas escolas 
protestantes e jesuítas colhe o essencial do que Dubet entende por esse programa 
institucional (embora Dubet se refira criticamente ao entendimento das “instituições” 
que muitos construíram a partir dessas análises de Foucault.). Mas é discutível se devem 
ser assinaladas descontinuidades entre a “pedagogia”, cujo nascimento Foucault assinala 
nessas instituições do século XVIII, intimamente associada à “disciplina” 22, e os 
modelos de educação construídos a partir de meados do século XIX, a que se refere em 
Vontade de Saber, e que foram objecto de atenção no Secção 3.2.6 desta dissertação.  

DUBET (2002) adverte para que “o conceito de programa institucional não é 
totalmente independente das formações históricas, dos períodos e dos tipos de sociedade 
nas quais este modo de relação com outrem foi especificamente construído”.  Mesmo 

                                                 
21 Cf. pp. 46, 48 para perceber como Durkheim chega a essa formulação; Cf. Aida Adão na Midterm 
conference da ISA 2003. Sobre a diferença entre finalidades, fins, metas e objectivos, ver CARVALHO 
(1988, p. 125 e sq). 
22 Ver Subcapítulo 3.2. 
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assim, assinala “traços fortes que subsistem” nas sociedades europeias e americanas 
onde o carácter institucional da relação pedagógica está actualmente em declínio, e é 
este programa institucional, que se teria formado e instalado desde o século XVIII até 
meados do século XX, que o sistema educativo (e, segundo este autor, sobretudo muitos 
dos seus agentes) continua a ter como referência fundamental. É na análise dessa 
referência e do confronto com o seu declínio que este sociólogo baseia a análise dos 
problemas presentes dos sistemas educativos e da educação (mesmo familiar), mas sem 
a menor sugestão de um retorno a formas que, mais do que ideais, serão idealizadas a 
posteriori, numa atitude que considera “nostálgica” 23. Segundo ele, “vivemos hoje a 
decomposição dos elementos e das representações que o programa institucional tinha a 
capacidade de integrar num sistema percepcionado como mais ou menos coerente”. 

Como já terá ficado claro no Subcapítulo 3.1, para Dubet, existe um programa 
institucional “quando valores ou princípios orientam directamente uma actividade 
específica e profissional de socialização concebida como uma vocação e quando esta 
actividade tem por fim produzir um indivíduo socializado e um sujeito autónomo” 24, 
entendendo por sujeito autónomo o indivíduo moralmente autorregulado. Ideia que 
representa esquematicamente:  
 
Valores/princípios »—» Vocação/profissão »—» Socialização, indivíduo e sujeito 
 

Naquele subcapítulo, esta cadeia foi analisada no sentido inverso, atendendo a 
que o próprio socializador tem que ser socializado, e discutindo em que medida o 
programa institucional depende, nos termos de Dubet, da constituição de “vocações”. 
No presente subcapítulo, o enfoque recai sobre os valores e princípios; valores e 
princípios que são, em grande parte, aqueles cuja elaboração teórica tem vindo a ser 
analisada ao longo destes primeiros capítulos desta dissertação. Será também focado e 
discutido o modo como os valores e princípios se concretizam em processos de 
socialização que levam à constituição de sujeitos, procurando compreender-se como 
novas concepções do sujeito e da formação da identidade entraram em conflito com a 
ideia de vocação e com as instituições em que esta desempenhava um papel na 
socialização.  

Como se viu nos subcapítulos 2.1 e 2.2, diversos autores mostram como as 
religiões monoteístas, correspondendo à necessidade de coesão social face à 
diversificação social resultante da divisão do trabalho (25) ou da coabitação de etnias nos 

                                                 
23 Embora no final da obra, depois de analisar as alternativas (e a sua ausência), assim como muitas das 
implicações desse declínio, Dubet se interrogue sobre o que há a salvar do programa institucional. 
24 Segundo o autor, “o programa institucional pode ser definido como o processo social que transforma 
valores e princípios em acção e em subjectividade através de um trabalho profissional específico e 
organizado”.  
  A mesma relação entre princípios e acção é interpretada por Bourdieu com uma teoria da reprodução 
cultural em que o “habitus” ocupa um lugar central, embora em QFQD (BOURDIEU, 1998) mostre qual 
o papel da instituição na constituição de certos habitus. 
  Dubet põe em evidência que o trabalho de socialização de outrem levado a cabo por profissionais só é 
possível se estes forem constituídos (instituídos) como mediadores de princípios gerais e, portanto, se 
actuarem no quadro de “instituições”. Estas “instituições” definem-se mais pelo seu programa, ou seja, 
pelo modo como valores e princípios são transformados em regras de acção e interacção em que se 
constituem e desenvolvem “sujeitos”, do que como organizações. O reforço da sua eventual componente 
organizacional contribui mesmo, segundo Dubet, para o declínio das “instituições”. Isto porque, embora a 
as instituições possam ser mais ou menos organizadas, nem todas as organizações são instituições, no 
sentido de serem geradoras de uma forma particular de socialização, mas muito pelo contrário o 
crescimento e a complexidade das organizações contribui para o enfraquecimento das instituições.  
25 Também se assinalou no Subcapítulo 2.5 como Durkheim vê na divisão do trabalho, quer um factor de 
divisão, quer um possível factor de coesão. DUBET (2002) faz notar que: “Pour la plupart des auteurs 
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impérios, concebem a existência, em cada um dos membros da sociedade humana, de 
uma alma pessoal que, à imagem e semelhança de um só Deus, tem o mesmo valor que 
a alma de qualquer outro homem 26. Ao mesmo tempo que regulava o quotidiano com 
ritos e dogmas, o cristianismo afirmou que a moralidade social está submetida a uma 
“moral não social superior”, como se viu que diz DUMONT (1992). Também DUBET 
(2002), baseando-se em Dumont e Elias, mostra como se pode entender a formação do 
sujeito moderno a partir dessas concepções religiosas. Citando Elias, chama a atenção 
para o facto de, sobretudo com a formação dos Estados modernos (cf. BOLTANSKI e 
THÉVENOT, 1991, sobre a “cidade cívica”) e com o “enfraquecimento dos laços 
comunitários”, os indivíduos ficaram sob o “olhar do soberano”, num movimento social 
de generalização dos costumes de côrte. 

 
Não podendo a coordenação da acção continuar a fazer-se no calor da comunidade e em 
relações face a face, todo o trabalho de socialização deve visar o controlo de si. Este 
auto-controlo gera a produção de uma forte consciência de si, de um Eu (Moi), porque 
cada um constrói a sua vida pessoal inclusivamente a mais íntima, colocando-se sem 
mediação, sob a regra de Deus, ou do soberano, ou da razão. Assim, quanto mais as 
disciplinas da socialização remetem para normas universais, mais o actor se constitui 
como indivíduo e mais o indivíduo pode ser um sujeito. (DUBET, 2002) 

 
Tal como Durkheim e Foucault, Dubet encontra esses princípios na educação 

religiosa, tanto quanto na laica, mas, como já foi assinalado no Subcapítulo 3.1, o 
“sagrado” que Dubet coloca na origem e no cerne do “programa institucional” tem um 
sentido muito mais especificamente cristão, nomeadamente, pela ligação aos temas do 
sacrifício e da salvação, e da virtude. Dubet faz remontar o “programa institucional” não 
só à “1ª modernidade” (TOURAINE, 1992) mas ao cristianismo de Santo Agostinho e 
de São Tomás, aos seus valores e ao papel que o sujeito aí desempenha. E, com Weber, 
reconhece a influência decisiva do movimento de reforma protestante do cristianismo 
nas evoluções sociais e económicas da modernidade, bem como na concepção da 
formação dos homens. Já se pôde ver, no Subcapítulo 2.1, Da Comunidade à Sociedade 
de Indivíduos, que também para Foucault a exposição ao olhar de Deus é essencial na 
construção dos sujeitos nas comunidades cristãs dos primeiros séculos, e que a partir 
dessas práticas de exposição e de confissão se desenvolveram o que esse autor 
denomina “tecnologias do eu”. Mas, enquanto que FOUCAULT (1994) vê nas práticas 
terapêuticas, sobretudo nos desenvolvimentos da psicanálise, a emergência de um poder 
que assenta no desejo, de onde se poderia deduzir um novo princípio pedagógico 
relacionável com o epistema da modernidade 27, para Dubet, são as práticas cristãs e 
estóicas teorizadas desde Agostinho de Hippona até Pascal e La Salle que servem de 
modelo ao programa institucional da educação republicana tal como foi preconizado por 

                                                                                                                                               
classiques, c’est la division du travail qui serait à l’origine du processus d’individualisation. C’est elle qui 
ferait émerger la notion de rôle impliquant une séparation entre les acteurs et une promotion légitime de 
leurs intérêts individuels [cf Adam Smith e a maximização de si en quanto 
recurso] , un désenclavement des communautés, une certaine mobilité et une autonomie relative des 
consciences”. Este autor faz notar também que para Durkheim, «les individus qui le composent [le monde 
moderne] sont tellement différents les uns des autres qu’il n’y a presque rien de commun entre eux, sauf 
la qualité d’homme original. Ils ne peuvent donc garder l’homogénéité indispensable à tout consensus 
social qu’à la condition d’être aussi semblables par le seul côté où ils se ressemblent tous, c’est-à-dire en 
tant qu’ils sont des êtres humains. ”  
26

 “Une part de chaque individu lui appartient en propre, sa part divine et sa part d’autonomie et de conscience, sinon de liberté” 
(DUBET, 2002, citando Dumont). 
27 Modernidade que aqui é entendida como restringida ao que Touraine designa por 2ª modernidade e que 
Couturier distingue do epistema da 1ª modernidade, designando o actual por epistema performativo 
liberal – cf tb a crítica de GOMES (2002) ao construcionismo psicológico. 
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Durkheim para compensar a desagregação social resultante da extrema (“patológica”) 
divisão do trabalho e consequentes tensões sociais na sociedade industrial.  

Muito mais do que às análises de Foucault, Dubet faz referência aos textos de 
Durkheim sobre a educação, sobretudo L’évolution pédagogique en France, onde este 
defende que a escola fundada pela igreja carolíngia respondia à necessidade de 
contrapor, à diversidade das culturas e deuses dos vários povos que se vinham 
sobrepondo nos territórios do império então parcialmente reconstituído, os valores 
agregadores da igreja de Roma, apresentados como universais 28. Isso teria sido feito 
apelando a uma disposição moral comum a todos os indivíduos, o que, numa sociedade 
tão diferenciada como já era aquela, impunha, segundo Durkheim, a construção de 
sujeitos autónomos. A igreja teria «inventado» a escola porque tem um projecto de 
acção universal sobre as almas. É para isso que é necessário uma escola, pois que:  
 

Para inculcar práticas, um simples treino mecânico bastaria, ou seria mesmo o único 
com eficácia, mas ideias, sentimentos, não podem ser comunicados senão pela via do 
ensino, quer esse ensino se dirija ao coração, quer à razão, ou aos dois. (E. Durkheim, 
L’Evolution pédagogique en France, Paris, PUF, 1990, p. 30, citado em DUBET, 2002).  

 
E o modelo de educação praticado é o modelo da “conversão”. Sendo que, como 
Durkheim faz notar: 
 

A verdadeira conversão é um movimento profundo pelo qual a alma inteira, virando-se 
para uma direcção completamente nova, muda de posição, de eixo e modifica, assim, o 

seu ponto de vista sobre o mundo. (idem, p. 37) 29  
 

Citando Durkheim, Dubet mostra como os termos do filósofo-sociólogo estão 
próximos dos de Jean-Baptiste de La Salle: “ela é também uma auto-revelação; cria 
‘uma orientação da alma’, um ‘estado interior e profundo’”  (DUBET, 2002). Segundo 
Dubet, Durkheim vê a história da escola em França como a laicização desse projecto, e 
“a estrutura do programa institucional é dada naquela fundação” (DUBET, 2002): “A 
nossa concepção da meta secularizou-se; por conseguinte os meios empregados devem 
mudar eles também; mas o esquema abstracto do processo educativo permanece o 
mesmo” (E. DURKHEIM, L’Evolution pédagogique en France, 1990, p. 38). Os três 
princípios fundamentais seriam, tal como os da igreja: 1) uma posição exterior e 
superior ao mundo, 2) a constituição de um santuário, e 3) uma unidade moral que 
só essa posição ao abrigo das divisões da vida social lhe permitiria.  
 

Também para nós, a escola, em todos os níveis, deve ser um meio moralmente unido, 

                                                 
28 l’Église affirme que la moralité sociale est soumise à une morale non sociale supérieure (cf. BOLTANSKI e THÉVENOT 

sobre « cidade da inspiração »] , elle concilie de profondes inégalités de rang et de nature avec la propriété d’une 
âme personnelle ayant, aux yeux de Dieu, la même valeur que toutes les autres âmes. Por isso a escola concebida como instituição 
`à semelhança da igreja, podia ser “médiatrice entre plusieurs termes: le monde chrétien et le monde païen, le 
monde souverain et le monde des hommes ...” 
Referindo-se já ao Sec XVIII, Dubet faz notar que “... les individus devraient croire en un seul dieu qui, 
comme l’explique Tocqueville, soit à la fois unique et personnel, en un dieu qui rende compatibles la 
division du travail, l’égalité fondamentale des individus et l’unité de la vie sociale. Dans cette modernité, 
les acteurs ne sont plus guidés par des codes, mais par des valeurs de plus en plus universelles et capables 
de convenir à chaque rôle et à leurs exigences particulières. Les devoirs intériorisés sont remplacés par 
des convictions. L’individu doit être orienté par sa propre boussole, mais encore faut-il que celle-ci 
indique le même nord que celle des autres. 
29 BERGER e LUCKMANN que retomam esta ideia de Durkheim, e inserem-na na sua teorização da 
socialização e da ressocialização. 
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que envolve totalmente a criança e que age sobre toda a sua natureza [...] não é só um 
local onde um professor ensina; é um ser moral, um meio moral, impregnando de certas 
ideias, de certos sentimentos, um meio que envolve o professor tanto quanto os alunos. 
(idem, p. 39 e 40) 30. 
 

   Com o apoio de outros autores, nomeadamente os estudos de Claude Nicolet 
(1982) sobre as convicções filosóficas e a ideologia dos fundadores da escola 
republicana em França, Dubet mostra que, mesmo sofrendo transformações na sua 
organização para se adaptar ao mundo, essa escola não muda a sua estrutura profunda.  
 

Ela deve enriquecer a França e produzir sujeitos livres, cidadãos, ela deve manter a 
ordem estabelecida e criar justiça. Todos os textos, muitas vezes admiráveis, citados 
por Nicolet, nomeadamente os de Ferdinad Buisson, os de Paul Lapie e os de muitos 
outros pais da escola republicana, visam fundar um programa institucional moderno, 
guiado pela Razão e o progresso, mas mesmo assim um programa institucional: era 
preciso mudar o conteúdo sem mudar a forma, era preciso mudar a organização sem 
tocar na natureza profunda da escola. (DUBET, 2001) 

 

É nesta “estabilidade de uma forma pura” que Dubet assenta a sua tese da existência de 
um programa institucional. Conceito que estende depois a outros contextos de trabalho 
sobre outrém. O próprio Durkheim entendia que o conteúdo da cultura difundida conta 
menos que a forma da sua difusão31, ou seja, as lições de moral menos que a 
“disciplina” propriamente dita, Durkheim acreditava na eficácia da forma escolar – 
termo que viria a ser usado por Perrenoud nos anos 80, para pôr em evidência algo que 
as reformas desses anos não estavam pondo em causa (Voltar-se-á a essa questão no 
final do último capítulo desta dissertação) 32.  

Dubet relaciona o “programa institucional” com o facto da modernidade se 
representar sob a “forma de um projecto cultural coerente, universal e racional” 33: “... 
ela não cessou de construir programas institucionais, escolas, igrejas, tribunais, 
instituições de caridade e cientificas susceptíveis de produzir indivíduos eles também 
universais ao lado e «por cima» das suas crenças e dos seus costumes particulares.” (34). 
Segundo ele, a sociedade da época moderna estaria confrontada com um paradoxo, que 
só o programa institucional herdado do cristianismo (ou, mais geralmente, o modelo de 
socialização da conversão religiosa própria de religiões monoteístas que se apresentam 
como universais) podia resolver.  

                                                 
30 Na escola elementar a criança é imergida numa “moral objectiva” (como Dubet lembra que viria a 
dizer Piaget (cf. DUBAR, 1997, aqui referido no Subcapítulo 2.5).  
31 Esta é uma ideia que Foucault e Bernstein viriam a retomar, nos seus conceitos de “pedagogia”, como 
aqui se viu em secções anteriores em que a obra destes autores esteve no centro da análise. 
32 Dubet faz notar que: “Evidemment, tout en se plaçant sous le règne d’un universel, les voies du 
programme institutionnel varient sensiblement d’une culture et d’une société à l’autre. Par exemple, les 
instituteurs français sont plus centres sur la transmission des savoirs que leurs collèges anglais, plus 
soucieux de l’enfant. Mais, dans tous les cas la matrice institutionnelle enseigne moins le dogme qu’elle 
ne le diffuse dans un cadre disciplinaire. Le programme institutionnel est donc moins un catéchisme, un 
ensemble de règles inscrites aux frontons des monuments, qu’un type particulier de relation sociale.  
33 Cf. HABERMAS, 1990, capítulos 1 e 2, e FOUCAULT em Les mots et les choses, nomeadamente no 
capítulo conclusivo. 
34 O seguinte parágrafo resume o entendimentro de Dubet sobre esta matéria: 
“Que l’on remplace les lois de Dieu par celles de la cité ne change rien à l’affaire, pas plus que si l’on remplace la foi par la Raison. 
Le gouvernement subjectif de soi [segundo leis universais] est conforme au gouvernement de la cité, ce qui distingue 
l’indépendance, la capacité de faire ce que mes désirs et mes intérêts me dictent, de l’autonomie, de la liberté de maitriser mon 
action au nom de normes et de principes universels Dans la cité des philosophes des Lumières, comme à l’Église, l’obéissance crée 
la liberté parce qu’elle engendre un quant-à-soi, une capacité critique, une possibilité de s’opposer aux lois quand elles cessent 
d´être justes. Alors que l’individu n’obéit qu’au marché, qu’à ses désirs «naturels» et aux normes sociales, le sujet n’obéit qu’à lui-
même [Cf TOURAINE, 1997, sobre a fragilidade do sujeito], ce qui implique une socialisation spécifique référé à la conception 
d’un universel non social. Dans ce cadre, la réflexivité individuelle, l’universel et le programme institutionnel ont partie liée.” 
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O programa institucional assenta na resolução de um paradoxo fundamental. No mesmo 
movimento socializa o indivíduo e pretende constitui-lo em sujeito [35]. A crença na 
continuidade deste processo está no cerne do programa institucional. 
  Por um lado, a instituição socializa o indivíduo no mundo tal como ele é, inculca-lhe um  
habitus e uma identidade conformes às exigências da vida social. Por outro lado, porque 
faz apelo a «valores» e a princípios universais, o programa institucional arranca o 
indivíduo à mera integração social, faz dele um sujeito capaz de se dominar e de 
construir a sua liberdade pela graça da fé ou da razão. Dito de outro modo, a 
socialização e a subjectivação estão encadeadas no mesmo processo [36]. Esta é a 
verdadeira magia do programa institucional, que produz um indivíduo autónomo, isto é 
um autor conforme às normas, às regras sociais e um sujeito senhor de si mesmo, um 
indivíduo cujo Eu reflexivo não pode nunca confundir-se com o seu Eu (Moi) social. 
(DUBET, 2002, Paradoxe Resolu) 

 
 
Valores e princípios abstractos 
 
Tal como a doutrina católica, a filosofia das luzes assegurava a unidade de valores e 
princípios sobre os quais podia assentar o programa institucional 37. De origem religiosa 
ou filosófica, esses princípios e valores deviam estar situados para além da evidência de 
um simples princípio de utilidade social transmitido pela tradição.  
 

O programa institucional faz apelo a princípios ou a valores que não se apresentam como 
simples reflexos da comunidade e dos seus costumes, ele é construído sobre um 

                                                 
35 Cf. DUBAR (1997) sobre Mead e Parsons. 
36 Segundo DUBAR (1997) Mead não parece limitar a socialização ao contexto/programa institucional. 
Cf. com a teorização de Parsons, que é referida aqui à frente.  
 Tal como já vimos aqui no Subcapítulo 2.1, e no Subcapítulo 2.5, a modernidade é definida como a 
emergência progressiva da individualidade, e que para os primeiros sociólogos seria a divisão do trabalho 
que estaria na origem do processos de individualização. Dubet faz notar que : “... Alors que la division du 
travail accentue les différences entre les acteurs, toujours enfermés dans les petites sociétés que sont les 
villages, les classes sociales et les familles, les institutions sont nécessaires parce quelles proposent des 
cadres et des principes plus larges, plus universels, des valeurs indépendantes des situations particulières 
[embora a socialização no ofício também possa ser feita com base em valores universais – cf DUBET ; 
2002, último capítulo.] […] Alors, la socialisation devient une activité essentielle et, sur un plan 
théorique, elle se présente comme une sorte d’équivalent général de la pensée sociologique classique”. E 
faz notar ainda que: “Expliquer les conduites des acteurs, c´est dire en quoi elles sont sociales en 
associant une liberté subjective à l’objectivité des attentes et des fonctions sociales [cf Dubar]. La liberté 
de l’homme moderne émerge comme l’oubli de la socialisation au profit de l’indépendance de jugement 
que cette socialisation a rendue possible ” (cf SARTRE, 1960, e PINEAU, 1983, sobre a negação da 
negação e o projecto). 
 Esta é uma temática que já aqui foi tratada nos subcapítulos 2.1 e 2.3. Viu-se também, no Subcapítulo 2.5, como 
isto abre a possibilidade de projectar identidades virtuais e de, através de contextos sociais que permitem e promovem a negociação 
das identidades pessoais, e constituir um mercado de identidades. Cf. GOFFMAN (1973 e 1990), MELUCI (1992), DUBAR (1997) 
sobre as identidades virtuais, e BOURDIEU (1997) sobre o reconhecimento. 
37 Como faz notar Dubet: “On peut toujours écrire valeurs et principes au pluriel, mais la matrice de 
l’institution a d’autant plus de chance de s’affirmer qu’elle se réfère à un corps de doctrines et de principes 
perçus comme fortement homogènes et cohérents [cf BERGER e LUCKMANN, 1973, sobre universo 
simbólico e corência das instituições]). C’est même une des tâches essentielles de ce programme que de 
produire cette unité. Si l’on définit d’abord le programme institutionnel comme une relation sociale 
spécifique, il a de grandes chances d’être «monothéiste» et il participe de la rationalisation du monde dont 
parlent Weber et Jaspers” (Origine et sens de l’histoire).  
  BERGER e LUCKMANN falam a este propósito de um nível de legitimação que é a elaboração de 
universos simbólicos por especialistas (Ver estes autores sobre monoteísmo e interesses dos grupos 
sociais, em Manutenção da Realidade). Dubet prefere ficar-se pelo conceito de sagrado, tal como Hughes. 
(Cf. tb. BOLTANSKI e THÉVENOT, 1991, sobre os princípios de justificação e de ordem social das 
várias “cidades”.) 
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princípio universal e mais ou menos «fora do mundo» 38 
 

É esta exterioridade que implica a concepção da educação escolar como uma 
acção voluntária, intencional, sistemática e organizada, e torna necessário que as 
crianças sejam arrancadas ao mundo quotidiano e familiar, e que seja constituído um 
corpo profissional para as educar 39.   

Deus, “de que fala a igreja”, Caridade e Ciência, “de que fala o hospital”, ou 
Razão, “de fala a escola”, são, segundo Dubet, princípios centrais que pretendem 
regular o mundo “através do trabalho de socialização das instituições, mas 
permanecendo fundamentalmente «extra-sociais», e situados «por cima» da diversidade 
dos grupos e das classes, por cima da disputa dos interesses privados e do 
particularismo dos costumes (moeurs)” 40. Porque essa separação tem que ter um 
aspecto físico que faça surgir como natural a sua posição acima do mundo, foram 
criados dispositivos arquitectónicos que evocavam os santuários e se assemelhavam a 
templos, assinalando essa posição excepcional e sagrada dos espaços onde se 
desenvolvia o programa institucional, tornando-os capazes de impressionar as 
multidões e cada indivíduo no seu isolamento, e protegendo-os simbolicamente das 
desordens do mundo. 
  E Dubet mostra que, mesmo quando o programa institucional está reduzido à 
sua expressão mais simples, quando não é mais do que uma “relação”, há que assegurar 
a ruptura com a vida social normal (quanto mais não seja pelas condições que 
BERGER e LUCKMANN consideram necessárias para que possa decorrer o processo 
de “ressocialização”). Isso pode ser feito seja por actos de palavra ou por outros rituais 
instituintes, como Bourdieu mostra em O Que Falar Quer Dizer (1982/1998), seja pela 
distinção de tarefas reservadas a uma parte da população e pelo segredo profissional 
que lhes é associado, como faz notar por exemplo Hughes. Essas tarefas e actos 
ganham, também assim, uma definição sagrada que de certo modo as coloca fora do 
mundo ou, no caso das pessoas, com obrigações especiais de se absterem de outras 
actividades 41.  
                                                 

Embora a Dubet desagrade a assimilação de algumas das suas análises da instituição às de Berger e 
Luckmann (argumentando nomeadamente que estes autores não acrescentaram nada de novo à ideias 
adiantadas por Weber e por Durkheim sobre este assunto, nem aos desenvolvimentos dos interaccionistas 
simbólicos), as suas considerações sobre o que os programas institucionais vão buscar à lógica das ordens 
regulares podem igualmente ser explicadas pelas condições para a ressocialização e manutenção do 
universo simbólico tal como aqueles autores as descrevem. É, em alguma medida, uma socialização 
secundária a meio caminho para uma “ressocialização conversora” ou mesmo “alternação”.  
38 DUBET (cap1) fala também de “principes homogènes opposés à la diversité et à l’éclatement du monde”. Cf. 
Hayek e Hume para uma identificação possível dos princípios sagrados com os que resultam da transmissão, através das gerações, 
da ideia de uma lei que transcende os indivíduos e as suas circunstâncias histórico-sociais.  
39 Cf. GOODY (1987 e 1988) e WEBER (1971) sobre a formação do corpo de escribas e de sacerdotes 
para garantir a transmissão da interpretação correcta da doutrina, assim como a descrição que BERGER e 
LUCKMANN fazem da formação de corpos de especialistas da elaboração e manutenção dos universos 
simbólicos.  
  O conceito de “profissionais do trabalho de socialização” é mais articulado do que o de agentes de 
controlo simbólico. Além disso permite pôr em evidência e mostrar a diferença com outras “posições no 
campo” do poder, que Bourdieu associaria a esse “controlo simbólico”. 
40 Dubet faz notar que “ce qui se déroule là n’est pas de l’ordre commun des relations sociales”. 
Não esquecer que, por outro lado, a escola não era inicialmente destinada à generalidade 
dos jovens.  
41 Dubet chama a atenção para que “esta extra territorialidade autoriza uma grande entrega dos 
indivíduos, como na confissão, a nudez dos doentes ou as confidências que se fazem ao trabalhador 
social » e diz que “Dans tous les cas, le programme institutionnel fonctionne, soit parce que tout ce qui 
est dit a une importance solennelle et publique, soit parce que ce qui est dit ne sera jamais divulgué mais 
enfermé dans te colloque singulier de la confession, de la classe, de la rencontre du médecin et du malade 
ou de celle du travailleur social et de son client” (cf. tb. a referência que foi feita a Hughes no 
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O universal como valor 
 
A unidade dos princípios e a posição acima do mundo e dos interesses específicos leva 
os programas institucionais a procurar e valorizar o universal (o que faz deles 
burocracias 42). Ou, pelo menos, como Dubet prefere justamente dizer, os seus valores 
devem ser percepcionados como universais. Devido a essa procura de universalidade, a 
inteligência e a razão são cada vez mais elementos da moralidade 43. 

 A escola, na medida em que afasta as crianças das suas famílias e do carácter 
local das suas culturas, permite-lhes ser “actores de um mundo mais vasto, tornando[-
as] assim, capazes de avaliar o seu mundo e a sua experiência de um ponto de vista 
universal” (DUBET, 2002) 44. Por isso, como assinala Dubet, a criança, que na escola 
primária “está como que hipnotizada pelo professor [...] aprende a controlar o seu corpo 
[...], o trabalho escolar está centrado sobre a repetição dos exercícios apresentados 
como rituais, aprende de cor, recita, reproduz, põe-se em fila, fala quando é 
interrogado”, encontra no ensino secundário, uma disciplina mais distendida e menos 
baseada em exercícios escolares, “porque os alunos estão já disciplinados” 45, enquanto 
que, por outro lado, é maior a exigência de autodisciplina e a complexidade da 
organização exige a autorregulação da conduta segundo diferentes princípios em 
diferentes circunstâncias 46.  

 
 

A “Lei” como valor 
 
Mesmo na educação familiar, o programa institucional exerce a sua acção unificadora. 
Pelo menos desde o final do século XIX, com as modificações que Foucault assinala 
em Vontade de Saber e que foram aqui referidas no Subcapítulo 3.2.  

                                                                                                                                               
Subcapítulo 3.1).  
42 Conforme Dubet faz notar: “Ce sont des bureaucraties dans la mesure ou elles mettent en place des 
règles abstraites et rationnelles, et Weber rappelle que le projet de maitriser tous les aspects de l’existence est une des 

sources de la bureaucratie moderne”. Cf. BOLTANSKI e THÉVENOT (1991) sobre o “mundo cívico” e 
BOURDIEU (1997) sobre a universalidade. 
43 Cf. Piaget e Kohlberg, e ver DUBAR, 1997, sobre esta relação. Ver também Habermas sobre esta 
questão, aqui no Subcapítulo 2.4. 
44 Dubet escreve: “Bien sûr, l’école introduit dans la culture des morts et dans le monde tel qu’il est, elle 
fixe la mémoire, les identités et les habitudes sociales, mais, et c’est là le miracle, elle détache l’acteur 
de lui-même pour en faire un individu à la fois singulier et universel. L’historicité issue de la distance de 
la culture et de la société se transforme en subjectivité personnelle” (cf Bourdieu (1979) sobre Nietzche 
a propósito do «homem culto». Cf. no Subcapítulo 2.3 desta tese as posições de D. Hume, de A Smith e 
de J-J. Rouseau sobre a necessidade de assumir o ponto de vista dos outros. 
Dubet faz notar que: “Evidemment, tout en se plaçant sous le règne d’un universel, les voies du 
programme institutionnel varient sensiblement d’une culture et d’une société à l’autre. Par exemple, les 
instituteurs français sont plus centrés sur la transmission des savoirs que leurs collègues anglais, plus 
soucieux de l’enfant. Mais, dans tous les cas la matrice institutionnelle enseigne moins le dogme qu’elle 
ne le diffuse dans un cadre disciplinaire ». 
45 Dubet prossegue, fazendo notar que : “La division du travail s’impose progressivement et les élèves 
doivent faire preuve d’initiative. Au terme des études, ii est même souhaitable que les élèves prennent la 
liberté de critiquer certains aspects des programmes et des méthodes scolaires. Le bon Elève de la classe 
de philosophe ne doit pas être «trop scolaire», non pour faire preuve d’un esprit de rébellion, mais afin de 
démontrer qu’il maitrise suffisamment les règles pour être capable d’en jouer (cf Bourdieu), pour montrer 
qu’il est un individu parce que les normes sont siennes, qu’il leur est moins soumis qu’il n’est capable 
d’autonomie” 
46 Cf. Dubet mais à frente a propósito dos alunos. 
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Dubet chama a atenção para o modo como Parsons e Mead, estabelecem a importância 
de uma diferenciação das pedagogias com que se actua sobre um mesmo indivíduo. E 
mostra como nas concepções destes autores “a relação educativa funciona como uma 
instituição na qual existe uma tensão, se não mesmo uma contradição entre uma 
socialização compacta na cultura e uma subjectivação que obriga o actor a libertar-se 
daquela devido à força da lei ...” 47. 

Dubet (2002, La relation comme institution) começa por colocar Parsons na 
tradição da sociologia segundo a qual existe “uma continuidade funcional e formal entre 
a cultura (os valores), a sociedade (os papéis) e as personalidades (os motivos da 
acção)” 48. Parsons, combinando uma concepção clássica da socialização com a teoria 
psicanalítica freudiana, procura compreender os mecanismos do processo de 
socialização, que são simultaneamente sociais e psicológicos, de um modo que permita 
assegurar essa continuidade entre a estrutura social e a personalidade, fazendo desta 
uma unidade singular. Para ele, isso não é possível a não ser que as interdições e a 
socialização formem sistemas e que, ao mesmo tempo, esses sistemas particulares 
ponham em jogo orientações culturais globais. Na tradição freudiana, partindo do 
princípio de que, desenrolando-se a relação com a mãe no modo da fusão e da 
interacção (a qual seria a primeira via de acesso às dimensões mais comunitárias da 
cultura do grupo como fonte de satisfação das suas necessidades), seria a intervenção do 
“pai” (ou de um seu equivalente) que quebraria esta fusão no decurso da crise edipiana, 
fazendo a criança aceder a um mundo mais exigente, que permite a identificação com 
vários papéis e exige o reconhecimento de muitos outros, obrigando a criança a superar 
os seus equilíbrios anteriores 49. Como lembra Dubet, “A criança não tomaria consciência 
de si mesma como ser autónomo, a não ser na medida em que o pai e a Lei que ele 
representa o impedem de se dissolver na fusão do amor maternal” 50. Para Parsons, “esta 
tensão fundadora é relançada no quadro escolar; o grupo de pares permite socializar as 
decepções e as frustrações, enquanto que a lógica escolar conduz em si mesma a um 
desenvolvimento da abstracção, da complexidade e da diferenciação social” (DUBET, 
2002) 51. 

                                                 
47 As diferenças entre as concepções pedagógicas de Durkheim e as destes dois sociólogos americanos 
podem ser explicadas por diferenças culturais, ou por diferenças nos quadros teóricos (sobretudo no caso 
de Mead), mas devem também ser vistas à luz das modificação sociais ocorridas desde o final do século 
XIX e que Foucault descreve em Vontade de Saber, como aqui foi referido na Secção 3.2.6.  
48 Cf. DUBAR, 1997, e ver aqui Subcapítulo 2.5, sobre Durkheim e Parsons. 
49 Cf. tb ERIKSON, 1976. 
50 Dubet acrescenta que : “En employant le vocabulaire de George H. Mead, on pourrait dire que la 
relation maternelle favorise la formation d’un Moi peu distinct d’un Nous, fût-il une dyade, alors que la 
relation paternelle, interdisant cette fusion, faisant intervenir un autrui généralisé, favorise la formation 
d’un Je, d’un sujet qui n’est plus totalement identifié à la communauté. Sous des formes différentes et à 
des degrés divers, ce système se rejoue tout au long de la vie [cf. ERIKSON] Par exemple, explique 
Parsons, une socialisation scolaire réussie suppose que l’élève «aime» le maitre ou la maitresse, travaille 
pour en être aimé, mais elle exige surtout que l’élève comprenne qu’il ne sera jamais aimé par le maitre et 
qu’il devra aimer ce que le maitre ou la maitresse aime, c’est-à-dire le savoir, la Raison.. Dams le 
programme institutionnel, je ne dois pas aimer le prêtre afin d’aimer Dieu, je ne dois pas aimer le maitre 
pour aimer la connaissance, je me dois pas aimer le médecin afin de faire confiance à la science et de 
désirer ....... Ces sentiments ne sont que des moyens, et on ne grandit en raison ou en foi qu’en s’en 
détachant, comme on se détache de sa mère. Quand les sentiments et les passions installent leur empire, le 
programme institutionnel est perverti, un tabou est violé. ” (Cf. BERGER e LUCKMANN, 1973, sobre as 
características da socialização secundária) 
51 Cf. FILIPE, 1999 (em grande parte com base em Bourdieu e Bernstein, mas também em Goodson, no 
que se refere à escola), para uma análise detalhada de processos desse tipo. Aplicando esse tipo de análise 
à interacção nalguns grupos de pares hoje em dia nas escolas do 2º e 3º ciclo, poderiam ser postos ainda 
mais em evidência os processos de diferenciação e de uma construção mais maleável de identidades 
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  A análise que Foucault faz, em Vontade de Saber, do papel desempenhado pela 
psicanálise na estrutura e na pedagogia familiar 52, permite compreender como 
poderíamos estar face a outro programa institucional, que para alguns deveria constituir 
referência para uma escola mais próxima da família e do meio de origem 53.  A 
referência que Dubet faz aponta para que a concepção de Parsons seja pensada como 
uma forma intermédia. Mas, com base nos pressupostos da forma mais extrema da 
«escola familiar» e da «escola aberta ao meio» 54, um dos problemas deste projecto de 
uma pedagogia escolar mais próxima da família é que, simultaneamente, está a ocorrer 
um declínio da própria instituição familiar. Com base naqueles pressupostos e nesta 
constatação, alguns dos defensores da «escola familiar» (agora como «escola que apoia 
a família») são levados a pensar que o enfraquecimento do papel educativo da família, e 
do papel de “pai” na família, devia ser compensado por uma escola que produzisse 
efeitos compensatórios 55. 

A afirmação de que o maior peso do género feminino no recrutamento dos 
profissionais (o que não implicaria por si só uma “feminização” das profissões da 
educação), está na origem da incapacidade da escola para ter esse efeito compensador, é 
«sexista» e passa completamente ao lado da análise de factores muito mais complexos 
que contribuem para o actual “declínio” da escola e que serão analisados de seguida. 
Bastaria a análise das características de identidade/cultura profissional de muitas 
professoras da escola primária para demonstrar que, se algumas características de 

                                                                                                                                               
(DUBAR, 1997, GIDDENS, 1994, MELUCI, 1992 e 1993a) de modo a participar no mercado de 
identidades de que resulta em grande parte a atribuição de diferentes “grandezas” aos indivíduos.  
52 Mesmo na educação familiar, pode considerar-se que o programa institucional exerce a sua acção 
unificadora. Pelo menos desde o final do século XIX, com as modificações que Foucault assinala em VS 
e que foram aqui referidas na Secção 3.2.6. 
53 Para uma crítica destas concepções e uma análise da sua genealogia e das transformações por que 
passou, ver o Subcapítulo 5.6 “O discurso da «inclusão» e as políticas do controlo social da «exclusão»“. 
54 Cf. CORREIA (1998 , 2000 e 2000), e GOMES (2001 e 2002). 
55 Segundo Dubet, seria por isso que o “programa institucional laicizado” tem tido durante os últimos 
anos, “ses meilleurs défenseurs parmi les psychanalystes, surtout pour ce qui est de garder à la Loi son 
aspect solennel, pour s’opposer à «1’indifférenciation» des rôles sexuels et, de manière générale, pour 
défendre une figure paternelle conçue comme la voie d’accès à la culture et à la symbolisation ». Este 
autor faz notar que “dans le récit psychanalytique, comme dans te programme institutionnel, le 
professionnel ne socialise et n’élève autrui que s’il est conçu comme le médiateur de principes généraux “ 
(Cf. DURKHEIM, 2001, p. 68/9). E relaciona estas posições de muitos psicanalistas com a importância 
da dimensão das relações humanas no trabalho de instituição, mas em particular os trabalhadores sociais: 
“certaines professions, comme les travailleurs sociaux, ont découvert dans le modèle psychanalytique la 
figure même de la relation institutionnelle; pour socialiser et aider tous les ratés de la vie, il faut sans 
cesse reproduire la structure de cette scène relationnelle fondatrice”.  
Eduardo Sá, em debate de reportagem sobre violência na escola (A Violência Vai à Escola), oscila entre as crianças serem anjos e 
algumas serem doentes devido a (abandono – ausência incumprimento) dos pais (eu diria ausência de socialização primária). 
Enquanto a escola oscila entre dever ser o paraíso e ser por vezes o inferno. Outra ideia típica de psicólogo é a de que as crianças 
devem transgredir por vezes (manifestar mesmo alguma insolência) para se desenvolverem sadiamente, passando completamente ao 
lado de uma reflexão sobre o facto de por essa pequena insolência tolerada, ou até apreciada, se introduzir um princípio de 
indisciplina. Curiosamente ele é pelo exercício da autoridade mas contra a ideia de disciplina, e pela ideia de lei (cf Hume/Hayek e 
Freud/Foucault sobre a Lei). Cf. papel da disciplina (como alternativa ao abuso de autoridade) no Programa Institucional 
(Dubet/Durkheim sobre a escola como meio moral). Cf. pequena transgressão com a autonomia numa fase avançada da socialização 
secundária, em que os princípios da lei estão completamente incorporados. 
  Também o Secretário de Estado Jorge Pedreira considerou aquela escola uma fatalidade onde não havia nada a fazer – excepto, 
como em todas as escolas, fazer funcionar a organização. (Fala de organização de uma forma abstracta, algo mais do que os 
professores da escola, mas não porque tivesse feito referência à comunidade, mais como uma ideia primitivista de organização como 
órgão de uma política de uma vontade que lhe é estranha e superior -- A própria Fátima Bonifácio lhe lembrou que as organizações. 
são feitas de pessoas). Claro que não fecham aquela escola e dispersam os alunos por outras porque sabem, mas não assumem, que 
por cada uma daquelas (talvez só “umas dez”) mais há ainda que são quase como aquela, e que a entrada daqueles alunos ou de 
alunos com características semelhantes iria tornar essas situações “menos graves” em situações “extremas”, passando o limite do 
tolerável e onde “não há nada a fazer”. Esta graduatória de gravidade estende-se até à indisciplina generalizada que compromete 
sistematicamente as actividades de aprendizagem, indisciplina que, como dizia a professora Cluny, é generalizada nas nossas 
escolas, e aprendizagem que (pelo menos nesse debate) todos assumiam como sendo a finalidade essencial da escola (Ver Nóvoa 
num congresso em Maio de 2006 sobre a sobrecarga de tarefas da escola com prejuízo da aprendizagem).  
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habitus diversificadas (habitus ou disposições distribuídas/atribuídas...) segundo o 
género sexual se fazem sentir actualmente em vários níveis de ensino, isso se fica a 
dever a políticas pedagógicas que favorecem a actualização dessas disposições nos 
contextos escolares.) 
 
 
As virtudes “mágicas” do Programa Institucional 
 
Para compreender o declínio da instituição escolar 56, é necessário compreender como o 
programa institucional fazia coexistir ou, pelo menos, mantinha desapercebidas algumas 
contradições fundamentais da sociedade moderna e das actividades que mais 
tipicamente são reguladas por esse programa. DUBET (2002, Une machine á réduire le 
tragique) refere-se à característica fundamental do programa institucional, que lhe 
permitiria esse efeito de desconhecimento, como sendo uma “natureza mágica”, e 
considera que esta resulta da transformação de valores e dos princípios abstractos em 
práticas e disciplinas, operada pelo programa institucional 57. As práticas e disciplinas a 
que se refere são no essencial as de carácter ritual descritas por Foucault, em Vigiar e 
Punir 58. 
 Esse carácter a que Dubet se refere como “mágico”, e que permite ao programa 
institucional superar a contradição entre a natureza e a cultura (porque transforma 
permanentemente a natureza em cultura e a cultura em natureza), é analisado por 
Bourdieu, pelo menos desde 1982, como o resultado dum processo de legitimação por 
naturalização em que se produziria um “desconhecimento” (BOURDIEU, 1998 59) das 
contradições e de como se constitui historicamente o sentido legitimo e inquestionado 
das actividades desenvolvidas no programa institucional, como em qualquer ritual 60. 
 Para DUBET, é o programa institucional que (à custa de uma formidável 

                                                 
56 Não esquecer que segundo Dubet, se trata de um declínio da instituição em geral. O declínio do 
programa institucional, afectaria em graus e segundo linhas de força diversas (com diferentes tendências 
de agravamento, ou com diferentes capacidades de superação) os vários níveis de ensino e as várias áreas, 
com destaque para o ensino médio e secundário e para o trabalho social. 
57 BERGER e LUCKMANN que preferem não passar pela categoria do mágico, no entanto objecto de 
elaborações científicas como a de Mauss, explicam algumas dessas características de processos de 
socialização pela relação entre a instituição com a sua economia psicológica e social de esquemas típicos 
e a legitimação que acompanha a socialização é mediado para a criança por outros significativos de quem 
ela depende primária. É com base na socialização primária que esta “magia” é possível. Na socialização 
primária essa “magia” consistiria na precedência de um mundo que e com quem se identifica num acto de 
fé que está na base do desenvolvimento da sua racionalidade entendida como relação com um mundo 
objectivo. Na socialização secundária, esse carácter “mágico” (que Durkheim tende a reduzir à força 
moral da sociedade, como se viu no Capítulo 2 desta tese) resultaria para Berger e Luckmann dos vários 
níveis de legitimação com destaque para o que é inerente ao “universo simbólico”) 
Não esquecer tb BOURDIEU em QFQD e em MP sobre o poder simbólico e a legitimação da  
dominação.  
58 DUBET refere alguns desses rituais: ““rites de passage et rites d’initiation, grands rites spectaculaires 
parfois lors des inaugurations et des distributions de médailles et de prix, mais surtout, petits rites 
quotidiens comme les remises de notes aux élèves, les visites du “grand patron” auprès des malades, les 
réunions de synthèse des travailleurs sociaux. Mille gestes et mille “actes de parole” attribuent des 
statuts, distribuent des valeurs morales et des biens symboliques transformés souvent en biens matériels, 
rites de dégradation et rites de salut qui sanctionnent le parcours des élèves, des malades et des pauvres” 
(DUBET, 2002). (Cf BOLTANSKI e THÉVENOT; 1991, sobre as provas na atribuição de grandeza).  
59 Ver tb, BOURDIEU, 1979). 
60 Para Bourdieu (que nesse como noutros pontos se insere no desenvolvimento de análises marxistas) a 
naturalização faz parte da legitimação da dominação. 
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capacidade retórica 61) “confere imediatamente um sentido à maior parte dos gestos e 
das relações que constituem a trama banal do trabalho sobre outrem”, e isto quer para 
os profissionais, quer, muito frequentemente, para os seus «objectos». Por isso, 
“mesmo laicizadas, rotineiras e pouco conscientes, as práticas dos agentes do programa 
institucional são potencialmente cheias de sentido e de recursos de justificação”.     É 
porque associa fortemente o sagrado e o profano (62) nas práticas mais triviais do 
trabalho vocacional que, segundo DUBET, “o programa institucional permite acreditar 
nos valores e nos princípios mesmo que estes quase nunca se realizem 63.  

Mais útil do que uma referência a características e processos que assumem um 
aspecto mágico devido à ignorância em que as pessoas permanecem em relação a eles e 
pela legitimação que recebem do poder institucionalizado, seria a referência explícita às 
teorizações de Foucault e de Bourdieu. Mas Dubet opta por não fazer passar por aí a sua 
análise, preferindo deixar pouco esclarecidos alguns processos pelos quais o programa 
institucional tinha aquelas “virtualidades”. 
 Também o conceito de “epistema”, ou o de “regime de verdade”, que de certo 

                                                 
61 Segundo Dubet (2002): “La grande force du programme institutionnel a été de croire et de faire croire 
en l’homogénéité des valeurs et des principes, ce que nous avons appelé leur monothéisme [segundo 
BERGER e LUCKMANN, 1973, a continuidade de uma instituição não depende exclusivamente da 
coerência do universo simbólico que a legitima] Par exemple, lécole républicaine croyait quelle était 
placée sous le règne de la liberté, de l’intégration nationale, du mérite, de l’éducation du peuple et de la 
défense de la grande culture [ver DUBET, 2002, De l’eglise à lécole répulicaine]. Bien sûr, on savait que 
tout cela n’était pas simple, mais les acteurs ne voyaient pas nécessairement de contradictions entre ces 
principes; ils pensaient au moins qu’un horizon de réconciliation existait, soit hors du monde dans une 
philosophie du progrès, soit dans un horizon utopique vers lequel tendaient les mouvements sociaux. 
Pensons au plan Langevin-Wallon qui supposait que la réconciliation des talents, des désirs individuels et 
des besoins de l’économie était non seulement souhaitable, mais possible.”  
 Mais uma vez se pode estabelecer uma relação com a teorização que BOLTANSKI e THÉVENOT 
fazem dos princípios de acordo social com base em diferentes princípios para a atribuição ou 
reconhecimento de grandezas diferentes aos indivíduos – o que faz uns homens terem maior valor social 
do que outros. (Nota: Em conversa com François Dubet, conviemos em que se falaria mais 
adequadamente desses princípios como “princípios de desacordo” – em que esses princípios eram mais 
interessantes como “princípios de desacordo”. É como tal que eles são frequentemente tidos em 
consideração nesta tese.) O modo como os princípios industriais e mercantil/comerciais, ou, por outro 
lado, os princípios cívicos e industriais podem coexistir em certas formações sociais e organizar formas 
de Estado, pode considerar-se resultante desse carácter “mágico”, ou o que, como Bourdieu mostrou em 
QFQD, e vem a dar no mesmo, resulta do processos de legitimação da dominação que passam pelo 
desconhecimento, pela instituição de papéis ou estatutos, pelo “respeito” que daí resulta, e pela 
necessidade de reconhecimento (cf BOURDIEU, 1997, p. 380).  
62 DUBET refere-se a esta questão nos seguintes termos: “Il tient ensemble ce qui est le plus “haut”, les 
valeurs universelles, et ce qui est le plus “bas”, le plus enraciné dans la condition humaine. C’est par le 
biais du programme institutionnel que le bien rencontre le mal, la culture, la nature, le Surmoi de la 
culture, le Ça des pulsions... A l’école, la grande culture se confronte a la pensée enfantine, aux inégalités 
sociales et individuelles des élèves.” Cf. BERGER e LUCKMANN, 1973, em Socialização e Organismo. 
63 DUBET lembra que “Dans la réalité, tous les malades ne sont pas sauvés, beaucoup souffrent et 
meurent, á l’école un grand nombre d’élèves échouent et sont rétifs, bien des victimes de la société ne 
sont pas sympathiques pour autant et peuvent apparaitre comme les responsables de leur malheur”. E 
acrescenta que Si ceux qui accomplissent le travail sur autrui croient á la “réalité” des principes qui les 
guident, ce sont des saints ou des naïfs, et la plupart s’épuisent; s’ils n’y croient pas, leur travail devient 
insupportable, cynique ou impossible. Pourquoi continuer á s’occuper des pauvres qui ne le “méritent” 
pas, des malades incurables et des élèves “ stupides”? (Problema vocacional a relacionar com o segredo 
da profissão, tal como Hughes o entende). 
E, mais à frente: “ces valeurs sont si “hautes” qu’elles n’ont guère de chances d’être pleinement réalisées 
et la critique de l’institution renforce l’institution tant qu’elle en appelle aux principes fondateurs [cf. 
BOLTANSKI e THEVENOT, 1991]. (…) les diverses réformes scolaires sont faites au nom de la 
défense de la culture, de l’égalité et de la reconnaissance du mérite... Le programme institutionnel ne 
peut jamais être pleinement conforme á ce qu’il attend de lui-même.” 
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modo o substituiu, (sobretudo com a descrição do que COUTURIER, 2004, designa por 
“epistema performativo liberal” 64), poderia ser usado para compreender este carácter 
“mágico”. De modo geral, conceitos como o de “epistema e de “legitimação da 
dominação” permitem uma compreensão mais dialéctica e crítica do que o conceito de 
programa institucional. Mas este é mais adequado para compreender o que os actores 
percepcionam como um declínio da instituição. Sem que com essa referência à 
perspectiva dos actores esta abordagem seguida por Dubet possa ser confundida com 
outras abordagens que tendem a ler esse declínio como uma mera degradação de 
valores.  
 Ao dizer isto, e ao valorizar heuristicamente o conceito de programa 
institucional, porque corresponde melhor à descrição que os actores fazem da situação e 
das suas experiências, não pode deixar de se assinalar que a análise de FOUCAULT 
(1969, 1997 e 1994) leva a considerar a possibilidade de se estar face, não a um 
declínio, mas sim a uma deriva do discurso; ou face a uma transformação do epistema, 
mesmo que neste caso não sejam ainda identificáveis novas “regras de formação”. O 
que é visível, isso sim, é um reforço do discurso económico, e como este tende a reger 
todos os outros discursos (mas sem esquecer a articulação desse discurso com a 
economia simbólica através da lei estrutural do valor).  

 Estaríamos assim perante a continuidade ou a recuperação de processos de 
legitimação e de efeitos simbólicos do poder, que BOURDIEU descreveu (1998, 1997, 
2001). Nessa base, e tendo em conta a importância das descontinuidades e inversões 
para que FOUCAULT (1969) chama a atenção, poderia falar-se de uma radicalização 
da modernidade, onde Dubet e outros autores falam de declínio. E nos fenómenos e 
processos a que todos estes estudiosos se referem, seria de procurar, tanto as 
transformações das relações de força nas mais variadas instâncias (65), quanto os pontos 
e as formas de resistência, entendidos como antagonismo às direcções da mudança 
apresentadas como inevitáveis, e analisadas como fontes de possíveis discursos 
alternativos. 

 
 

Do Desconhecimento das Contradições à sua Manifestação 
 
Dubet aprofunda o estudo dos efeitos do programa institucional e do seu declínio, 
focando a sua atenção nos actores e na sua “experiência” 66:  
 

Tudo isto permaneceria muito abstracto, e mesmo um pouco ridículo como um sermão 
ou um discurso de distribuição de prémios, se o trabalho do programa institucional não 
assentasse sobre uma virtude de esperança e se um conjunto de crenças não lhe 
estivesse associado 
 

Ele fala dessas crenças como “ficções necessárias”, ficando próximo da noção de 
“ segredo da profissão” em Hughes 67.  
                                                 
64 Ver também em Vontade de Saber a referência a uma nova forma de poder. 
65 Mas sem aderir a priori à ideia de uma ausência de centralidade do poder -- o que parece ser mesmo 
contrariado pela centralidade e predomínio das esferas e dos discursos da economia e da gestão, aplicadas 
à economia, ao Estado e a muitos outros sectores de actividade, mesmo no que Habermas ou Berger e 
Luckmann designam por “mundo da vida”. 
66 No subcapítulos 3.9, voltar-se-á a analisar este aspecto da abordagem socio-etnográfica de Dubet. 
67 DUBAR (1997) faz ver que todos os profissionais acabam por se confrontar com os limites dessas 
crenças no decorrer do seu desenvolvimento profissional; dependendo, a reacção e possibilidade de 
«viver» a profissão, da maior ou menor precocidade com que se confrontam com o carácter necessário do 
que, acabando por ser reconhecido como “ficções necessárias”, passa a ser um “segredo” da natureza da 
profissão que deve ser guardado, não só face aos “clientes” como face aos que estão nas primeiras fases 
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Ficções necessárias em que os actores não acreditam verdadeiramente, mas às quais 
não podem renunciar sem que o seu trabalho se esvazie de sentido. Não são nem 
ideologias nem convicções morais, mas quadros cognitivos e morais indispensáveis para 
que seja levado a cabo o projecto de socialização. 68 

 

Mas, a um nível de análise que se pode considerar como estando mais focado no 
“sistema”, põe em evidência (sobretudo pelo contraste com uma situação de declínio 
dessas crenças que acompanha o enfraquecimento do carácter sagrado das instituições e 
a perda de unidade dos valores e princípios) como o programa institucional torna 
compatíveis e harmoniosos princípios de justiça e formas que, na sua própria lógica são 
contraditórios. 
 

Reduz a maior parte das tensões que atravessam a acção; [...] produz, como Parsons 
pôs em evidência a propósito da relação médico/cliente, combinações estáveis e 
coerentes de orientações normativas não somente diferentes, mas contraditórias.  

 
 Este sociólogo entende que, enquanto estas instituições estavam bem definidas 
no seu relativo isolamento, os seus falhanços e as suas dificuldades podiam ser 
atribuídos ao mundo exterior.  
 

Na escola, a contradição entre um princípio de igualdade de todos os alunos e a 
necessidade de os classificar e de os tornar desiguais não é percebida como uma 
contradição porque tudo o que altera a compatibilidade destes dois princípios opostos é 
remetido para fora dos muros do santuário escolar: a culpa é do capitalismo ou da 
desigualdade natural dos “dons” dos diversos alunos. (DUBET, 2002, L´hétérogénéité des 
principes). 

 
Ou então, sendo o trabalho do programa institucional feito directamente com o que é 
percebido como uma natureza, aceita-se um certo fatum, resultando daí que: “Não é por 
culpa da escola que os alunos permanecem diferentes não obstante a sua igualdade na 
instituição” 69.  
 
  No quadro da comparação com a experiência dos “profissionais do trabalho de 
socialização” numa fase de declínio da instituição, DUBET conclui que o programa 
institucional contribui para reduzir as “dimensões trágicas”, e contraditórias, do 
trabalho sobre outrem e torná-lo coerente e suportável 70. 
                                                                                                                                               
da socialização profissional recém chegados à profissão. É claro que pode haver uma socialização que 
passe pela confrontação imediata com os limites dos pressupostos em que assenta a actividade 
profissional e com a necessidade das referidas ficções. No Subcapítulo 4.2 ver-se-á um caso em que essa 
confrontação é relativamente precoce, assim como algumas implicações disso.  
68 Só isso poderia fazer com que: “Toutes les infirmières savent que bien des malades mourront, mais 
elles font comme si ce n’était pas le cas; tous les travailleurs sociaux savent que certains ‘cas’ sont 
désespérés, ils s’en occupent même s’ils ne les aiment pas; tous les enseignants savent que tous les élèves 
ne réussiront pas, et pourtant ils font comme si tous pouvaient réussir. ” (Ver, no subcapítulo seguinte, as 
considerações de Dubet sobre a avaliação com base no trabalho.) 
69 DUBET faz notar que: “Bien sûr, les valeurs sont intangibles et rarement contestées parce qu’elles assurent la légitimité de 
l’action. Mais la force même de ces valeurs autorise une capacité de critique interne puisque ces valeurs sont si “hautes” qu’elles 
n’ont guére de chances d’être pleinement réalisées et la critique de l’institution renforce l’institution tant qu’elle en appelle aux 
principes fondateurs [cf. BOLTANSKI e THEVENOT, 1991, sobre a crítica entre “ cidades”]. (…) les diverses réformes scolaires 
sont faites au nom de la défense de la culture, de l’égalité et de la reconnaissance du mérite... Le programme institutionnel ne peut 
jamais être pleinement conforme á ce qu’il attend de lui-même. Cet espace critique est d’autant plus affirmé que, dans une large 
mesure, la critique confirme la réussite du projet institutionnel. Pour que la formation soit achevée, il est bon que les croyants 
dénoncent les rites dénués de sens; il faut que les élèves critiquent les routines trop scolaires, ou bien encore, que les travailleurs 
sociaux critiquent l’ordre qu’ils sont chargés de conforter, de la même manière que les enfants ne deviennent des adultes 
“normaux” qu’en critiquant leurs parents, tout en ne cessant pas de les aimer.” (cf. FOUCAULT sobre a família, em Vontade de 
Saber) 
70 Acusadas pelas mais variadas críticas de serem máquinas, “machines á reproduire, machines à inculquer, machines á contrôler...” 
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 Em Conclusões, o autor de O Declínio da Instituição, admite que, além de 
anular as contradições, também se podia colocar a hipótese de uma hierarquização 
estável. Em qualquer caso, grande parte da obra analisa o processo e as consequências 
da explosão dessas contradições 71.  
 Este autor sublinha que a consciência dessa manifestação das contradições, que 
pode surgir na forma de contradições de princípios de justiça como fazem ver 
BOLTANSKY e THÉVENOT (1991), não é somente uma questão de intelectuais e de 
sociólogos, mas está no cerne da experiência dos indivíduos e dos grupos por ele 
estudados. Assim, “muitas identidades profissionais começam por constituir-se na base 
de uma crítica das crenças reconciliadas” (DUBET, 2002, p. 397).  
 
 
 
3.7.3 Radicalização do discurso educacional sobre o sujeito 
 
 
Práticas discursivas de construção do sujeito autorregulado 
 
Tendo como referência a análise que Foucault faz da pedagogia dos colégios 
protestantes e jesuítas, Rui Machado Gomes refere-se a certos aspectos centrais na 
pedagogia moderna de um modo que é oportuno analisar, para o comparar com o de 
François Dubet. Seguindo Foucault, GOMES (2001, ES&C, nº 16), entende o sujeito 
auto-reflexivo (“origem de todo o conhecimento”) como uma construção da 
modernidade em que esta procura a sua legitimidade, e uma base para a 
governabilidade, através da auto-governação dos indivíduos; a este indivíduo concebido 
como capaz de se automotivar e autorregular conformemente aos princípios da cidade 
(72) corresponderia o “desenvolvimento humano completo”. Continuando a seguir 
Foucault no seu método de procurar os campos em que se confrontam ideias e 
princípios que no essencial estão relacionados por um epistema próprio de cada época, 
Gomes relaciona esta perspectiva assumidamente liberal (e de cariz mais anglo-
americano) com a concepção da escola pública nas repúblicas (de cariz mais europeu 
continental), onde segundo ele (GOMES, 2001, p. 83) “a escola seria o meio por 
intermédio do qual uma sociedade de indivíduos racionais escolheria livremente a 
forma da sua própria formação social”. Sempre no pressuposto foucaultiano de “um só 
epistema para cada época”, entende que “a filosofia crítica investe os processos 
colectivos desta mesma função de orientação da humanidade no desenvolvimento 
integral das capacidades” (idem) 73, mas, seguindo um procedimento típico de Foucault 
que já aqui foi analisado na Secção 3.2.6 sobre o poder, Gomes considera possível 
                                                                                                                                               
as instituições, a serem consideradas máquinas, seriam “surtout du point de vue de ceux qui y travaillent, une machine á réduire les 

dimensions tragiques du travail sur autrui, á le rendre coérent et supportable” (DUBET, 2002, L´hétérogénéité des principes). Uma 
máquina simbólica, portanto, no sentido de legitima ção da dominação pela produção do 
desconhecimento, como já aqui se viu que Bourdieu e xplica em QFQD e em MP )  
71 No capítulo conclusivo de O Declínio da Instituição, pode ler-se: “Le «charme» du programme institutionnel vient de ce qu’il 
annulait les contradictions de valeurs ou de ce qu’il pouvait les hiérarchiser de façon stable, dans son propre imaginaire en tout cas. 
Le désenchantement de la modernité tardive réside dans la conscience de l’éclatement des contradictions des principes de justice.... 
cette conscience n’est pas l’affaire des seuls intellectuels et des seuls sociologues elle est au cœur de l’expérience des individus et 
des groupes que nous avons étudiés.... bien des identités professionnelles se constituent d’abord sur la base d’une critique des 
croyances réconciliées.” (DUBET, 2002, p. 397). 
72 E gerando ou reproduzindo esses princípios na procura da maximização concorrencial de si – poder-se 
–ia acrescentar, tendo em conta o que Foucault (1994) escreveu e o que aqui se analisou mais 
aprofundadamente nos subcapítulos 2.2 e 2.3. 
73 Atendendo a outros textos de Gomes, poderia acrescentar-se, além da filosofia crítica, as concepções 
contra-hegemónicas da educação desde Gramsci a Freire e, mais recentemente, desde Torres a Stoer. 
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adoptar uma posição crítica em que se sai completamente do epistema da sua época e se 
coloca “em contracorrente a estas crenças iluministas” (idem).  
  Assumindo que uma tal posição crítica, é possível precisamente na medida em 
que, pelo contrário, não há “um só epistema em cada época”, e que o conceito de 
epistema serve para procurar e colher relações (e sistemas de relações) entre ideias e 
mesmo entre ideologias só aparentemente em total oposição, e entre ideias 
aparentemente em confronto e as condições históricas que as reúnem e as põem em 
relação 74, e assumindo também que os “epistemas” estão necessariamente abertos e 
sujeitos a crises e transformações, é preferível usar análises como as de Foucault ou de 
Gomes, para compreender as aproximações e continuidades, tanto quanto as 
descontinuidades, entre concepções “liberais” e concepções “republicanas” (referindo 
com este termo os princípios e as formas de realização do que BOLTANSKI e 
THÉVENOT, 1991, designam por cidades “cívica” e “industrial” e as suas formas de 
compromisso, por oposição à “cidade mercantil/comercial”, em que os princípios 
industrias e da inspiração podem coexistir, mas de forma mais ou menos claramente 
subordinada aos “mercantis”); assim como as aproximações e pontos comuns com as 
críticas que lhes são dirigidas a partir de perspectivas de radicalização e prevalência dos 
“princípios cívicos” ou dos da “inspiração” (75). Mas procurando de igual modo as 
tensões e as divergências, relacionando-as com os contextos históricos.  
 Se houve um longo período em que as concepções “liberais”, “republicanas” e 
“críticas” ou “contra-hegemónicas”, partilharam um mesmo “regime de verdade” no 
que diz respeito à sociedade, à educação e ao indivíduo, e apostaram em políticas 
concretas negociadas a nível de Estado 76, já com a dissolução do «bloco socialista», o 
relançamento e agudização da concorrência a nível global, as novas tecnologias de 
informação e comunicações, o predomínio da esfera de gestão económica sobre a 
política, os regimes financeiros internacionalizados, políticas permissivas ou 
promotoras de extensos e constantes movimentos migratórios, e as transformações 
demográficas, as posições políticas “liberais” radicalizaram-se: algumas posições 
“republicanas” e “socialistas” (e mesmo alguns defensores de princípios da inspiração” 
77) aproximaram-se ou renderam-se à radicalização “liberal”, destacando alguns 
princípios “cívicos”, ou “cívico-industriais” do sistema de ideias e valores que 
Boltanski identifica em Saint-Simon e de certo modo em Rousseau (Embora este 
afirme valores que Boltanski considera da “cidade da inspiração” – Cf. BOLTANSKI 

                                                 
74 Cf. FOUCAULT em Les mots et les choses e em Arqueologia do Saber, em pontos a que já foi feita 
referência no Subcapítulo 2.3 desta tese. 
75 Cf. BOLTANSKI, com THÉVENOT (1991) e com CHIAPELLO (1999). BOLTANSKI e 
THÉVENOT, 1991, começam por caracterizara “cidade da inspiração” fazendo referência à Cidade de 
Deus) 
76 Pode ver-se em CASTEL como isto ocorreu em certos aspectos desde o final do século XIX – cf. 
CASTEL, 1995, sobre a “sociedade salarial” e BOLTANSKI sobre o “compromisso dos princípios 
cívicos e industriais” (e CHARLOT, 2004, sobre a rejeição, por Proudom e o movimento operário do seu 
tempo, da escola pública obrigatória ); mas de forma mais sistemática desde o New Deal e um «pós-
guerra» que se foi arrastando até aos anos 80  
No caso das perspectivas contra-hegemónicas tratava-se de explorar os limites e as contradições das 
políticas de promoção da igualdade de oportunidades e de promoção geral do conhecimento e espírito 
crítico (formação tecnico-científica, socio-política e estética da generalidade da população), de que 
dependia a legitimidade do Estado. [Cf GOMES, 2002, e tb ROBERTSON e DALE, 2001]. Ver, no 
Subcapítulo 5.6, as considerações críticas de José Alberto CORREIA (2001) sobre o que designa por 
“ideologia democratizante”, e LIMA (2002 a e b) sobre a ressemantização dos termos das correntes 
críticas.) 
77 Cf. BOLTANSKI e CHIAPELLO (1999) sobre a “cidade dos projectos” e cf. DUBET (Capítulo 2). 
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com THÉVENOT (1991) e com CHIAPELLO (1999).) 78.  O que BOLTANSKI e 
THÉVENOT (1991) designam por “compromisso cívico–industrial” fica assim 
enfraquecido sob o relançamento do ataque de “princípios mercantil/comerciais” 
(comércio de risco), integrando subordinadamente “princípios de inspiração”, e até da 
ordem “doméstica” (como a lógica de solidariedade para garantir a coesão social – 
Cf. CASTEL, 1995), e as realizações formais da “cidade cívica” nas formas de 
representação política do «Estado democrático», mas assimilando o campo político a 
um mercado de opiniões e de concorrência de grupos de representação 79, que tomam a 
forma de um novo tipo de sociedade (Cf. BOLTANSKI e CHIAPELLO, 1999).  
 Face a esse novo tipo de ordem social, apenas esboçado e, por enquanto, muito 
dependente dos consensos produzidos na “sociedade salarial” (CASTEL, 1995), ou na 
“cidade cívico-industrial” (BOLTANSKI e THÉVENOT, 1991), e sem ter resolvido a 
ambiguidade que BAUDRILLARD (1976) assinala entre o valor de troca e a lei 
estrutural do valor, ou, noutros termos, sem ter resolvido os problemas da sua 
subsistência material em termos económico-industriais e ecológicos, a noção de 
sociedade criada pela ordem doméstica e de algum modo continuada pela “cidade 
civíco-industrial” está em crise, e a própria sociedade, ou, pelo menos, a ideia de 
sociedade (indispensável às modernas formas de sociedade), parece dissolver-se, como 
sugerem vários filósofos e sociólogos, entre eles Dubet em Declínio da Instituição. 
  Tendo estes movimentos como pano de fundo ou, mais precisamente, como 
base estrutural da leitura da crise social e das dificuldades do Estado, as instituições e 
as práticas institucionais, nomeadamente na área da educação, da saúde, da justiça e da 
assistência social, não podem ser entendidas como tendo as mesmas características que 
Foucault identificava nos anos 70 e inícios de 80; mesmo que a sua metodologia de 
análise permita identificar algumas das características da actual situação.  
  Quando GOMES (2001, p. 83) escreve que (de acordo com aquelas perspectivas 
que tentam legitimar a escola de hoje a partir de uma certa imagem da personalidade, 
auto-reflexiva e auto-determinada) “se pretende ver em tudo o que os sistemas 
educativos produzem o êxito ou o fracasso de um certo mandato fundado em princípios 
morais” 80, fica por analisar a natureza desses mandatos 81, assim como fica por 
verificar se realmente a escola e as práticas pedagógicas se organizam efectivamente 
segundo aqueles princípios.  
 Uma análise como a de Dubet, na medida em que não pretende tomar posição 
axiológica face a esses princípios, pode estudar o seu fracasso e descrever o declínio de 
princípios e pedagogias sem com isso visar qualquer legitimação, nem pressupor 
qualquer “oposição” 82, e ainda, focando a contradição entre “democracia e 
meritocracia”, mostrar como podem estar presentes num mesmo programa institucional. 
Converge assim (Dubet, neste aspecto, tanto ou mais do que Gomes) com o pressuposto 
da análise foucaultiana segundo o qual “o poder se realiza por intermédio de montagens 
e de alianças entre diferentes instâncias que governam os domínios da actividade 
económica, da vida política colectiva e da conduta individual”. Uma diferença está em 
que, enquanto Gomes valoriza o que Foucault designa por “tecnologias do eu”, 
                                                 
78 No Subcapítulo 5.6, ver-se-á como Lícinio LIMA (2002), Almerindo AFONSO (2002) e José Alberto 
CORREIA (2000, 2001 e 2003 com CARAMELO) analisam esse processo nos discursos sobre educação 
em Portugal, usando o conceito de ressemantização.  
79 Cf. Mancur OLSON, 1998. 
80 Mas refere também que esse mandato pode ser ideológico ou económico. 
81 O que é feito, ou pelo menos esboçado, por autores como CORREIA (2001), ROBERTSON e DALE 
(2001) e MAGALHÃES, e STOER (2002). 
82 Como as oposições que GOMES refere criticamente entre “estado e sociedade, público e privado, 
coerção e autonomia, [...] auto-desenvolvimento e desenvolvimento normativo”. 
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ignorando, ou deixando na sombra o contexto institucional (a que Foucault por vezes dá 
atenção, como se pode ver no Subcapítulo 2.3 desta tese), Dubet (que nesse aspecto 
converge com Bourdieu) coloca o enfoque na caracterização institucional e no trabalho 
de socialização que é indispensável à constituição da subjectividade, pelo menos numa 
fase inicial. Só na medida em que o sujeito se vai formando, em resultado desse 
trabalho, é que pode autonomizar-se no uso de tais “tecnologias do eu”, que Foucault, 
algo artificialmente (e dando nota dessa artificialidade), distingue das tecnologias da 
dominação. Uma análise que se centre exclusivamente no uso autónomo das 
“tecnologias do eu” e passe ao lado da instituição, pode contribuir para a ideia 
(fundamental nas novas variantes do discurso pedagógico liberalista) de que a 
constituição do sujeito é de certo modo anterior a quaisquer práticas pedagógicas 
propriamente escolares e que a pedagogia escolar deve pressupor o sujeito constituído, 
ou, pelo menos em constituição, para além da escola, numa dimensão de autenticidade 
que é inerente a cada um 83.  

Ao supor-se, como faz Gomes, que as práticas de auto-realização, autodomínio, 
metacognição, autoconhecimento e auto-avaliação estão efectivamente generalizadas, 
as práticas didácticas deveriam assentar nessa base, e toda a pedagogia assentaria na 
preexistência (sobretudo nos níveis de ensino em que a análise deste autor se centra) de 
um aluno que é um indivíduo autónomo, auto-motivado, auto-determinado e 
completamente responsável pela regulação ética e comportamental/performativa da sua 
conduta. Ora, um dos problemas identificados por Dubet na escola em França, e 
experimentados com agudeza pelos professores em Portugal, é a distância enorme desse 
aluno – pressuposto pelas inovações pedagógicas e didácticas – e a realidade; tornando, 
como faz notar DUBET (2002), o trabalho prescrito totalmente dissociado dos 
problemas do trabalho real. Claro que esta distância entre um discurso pedagógico e a 
realidade (a que se referem autores como AFONSO, CARIA, CORREIA e LIMA, 
como se pode ver no último subcapítulo desta tese) não deve gerar um desinteresse pelo 
discurso, como artefacto desligado das práticas concretas 84. Como mostra Dubet, a 
existência desse “discurso” 85, quer a nível do sistema, quer a nível da organização e do 
serviço/ofício, quer ainda a nível da relação interpessoal, faz parte da experiência dos 
professores e de outros profissionais. 
  O próprio GOMES (2001) assinala uma “deslocação” entre 1974 e 1991 
(período que analisou), da “interdição e da vigilância sobre os comportamentos”, como 
matéria principal de controlo da conduta moral (o que se designava por “manter a 
disciplina”, ou “disciplinar”), para a “regulação das expectativas, das aspirações e da 
autorrealização” como “objectos centrais da preocupação ética” (p. 87). Mas não 
procura explicar o que leva a essa deslocação (a não ser no quadro da análise deixada 
por Foucault no início dos anos 80). Nem analisa as suas relações com outros aspectos 
da organização escolar ou com outras práticas pedagógicas.  
 Começa por dizer que “não se trata de fazer uma sociologia das prescrições 
morais mas de captar as práticas de relação com o self” ( idem, p. 84). E continua:  
 
                                                 
83 Cf. GOMES, 2001, p. 102, sobre Macpherson, para quem “a inteligência, a personalidade, o carácter, o 
nível de realização e por diante, seriam dados que poderiam ser identificados e medidos 
independentemente das relações sociais de cada um”. 
84 Esta tese de doutoramento diverge nesse ponto totalmente de uma posição insistentemente assumida 
por Telmo Caria, e que é discutida no seu debate com Rui Gomes em ES&C nº 18, e discutida pelo autor 
desta tese no Capítulo 3 de Saber Profissional (CARIA, 2005). 
85 Nos termos de Foucault dir-se-ia: a existência de uma “formação discursiva epistemologizada”, como 
seria o discurso das “ciências da educação”, colocada entre o saber profissional e o saber corrente sobre a 
educação e as figuras epistemológicas das ciências humanas como a psicologia e a sociologia da educação  



 701 

O que nos interessa na construção das subjectividades são as técnicas utilizadas pelos 
indivíduos na sua reflexão sobre si e sobre a sua acção, como se conhecem a si 
próprios e se auto-examinam, enfim como se perfilam a si mesmos como objectos de 
melhoria e decifração” (idem).  

 
Um pouco mais à frente, insiste na importância da distinção entre uma ”história da 
moralidade e uma análise da ascese”:  
 

Enquanto a primeira estuda em que medida as acções de certos grupos e indivíduos 
estão em conformidade aos preceitos e aos códigos de conduta, a segunda preocupa-se 
antes de mais com a aquilo que permite a cada um e a todos manter o domínio de si e 
das suas condutas [...]. Deve manter-se no método de análise a distinção entre os 
elementos que correspondem à regra e os elementos que correspondem ao esforço 
realizado para procurar, transmitir e aperfeiçoar as práticas de si que podem conduzir ao 
estado moral socialmente pretendido. (idem, p. 86/7) 

 
E remata a introdução a este artigo escrevendo que “o estado de cidadão cumpridor das 
leis e participativo tem no Estado e nos seus códigos o seu quadro de referência, mas é 
nas tecnologias do desenvolvimento pessoal e social, na busca incessante do seu 
próprio caminho e opções, que se constrói a subjectividade do aluno futuro cidadão” 
(idem, p. 87). Ora, como terá ficado claro no Subcapítulo 2.3, outra é a orientação que 
se pode tirar da abordagem de Foucault: A identificação e análise das formações 
discursivas em que se geram as tecnologias do eu não pode dispensar a análise 
genealógica das regras e da sua relação com as mais variadas instâncias em que a 
confrontação de indivíduos e grupos com assimetria, ou mera diversidade de recursos, 
gera estratégias de poder; e o Estado é, sem dúvida, uma dessas instâncias. O Estado é 
mesmo (embora aqui se assinale uma discordância de Foucault), uma das instâncias em 
que se joga a relação de poder entre classes, entre gerações e entre géneros, e que tem 
grandes implicações em quaisquer outras instâncias onde, no sistema educativo e nas 
relações pedagógicas, se desenvolvem campos estratégicos, ou seja, outras instâncias 
onde “o poder é produtivo” – mas não mais do que no âmbito do Estado. Da leitura de 
Foucault que foi feita nesse subcapítulo desta dissertação resulta mesmo a necessidade 
de colocar em relação as várias instâncias e o modo como o poder é produtivo a nível 
do Estado – e não meramente fornecedor de um “quadro de referência” através dos seus 
códigos. Uma escola ou uma sala de aula, são o Estado a funcionar, tanto quanto um 
acto legislativo, de fiscalização ou de acção de propaganda/justificação conduzida por 
um governo. Porque é que o Estado havia de consistir mais na regulação e 
funcionamento da televisão, numa repartição de finanças ou num tribunal, numa 
patrulha da polícia ou numa prisão, do que no toque de uma campainha para entrar 
numa sala de aula, em todo o sistema de prescrições e de controlos de uma escola, ou 
nas expectativas de autoridade de um professor em convergência, ou em choque, com 
as expectativas de crianças e jovens de quem se espera que, de algum modo, assumam 
um papel/estatuto de aluno; papel/estatuto que o Estado regulamenta com inevitáveis 
repercussões no comportamento de todos os que actuam no âmbito das organizações 
escolares. (E o Governo tem feito nos últimos anos modificações na definição legal 
desse estatuto – veja-se o “Estatuto do Aluno” e as suas modificações – com 
assinaláveis repercussões no funcionamento das escolas e salas de aula, assim como nas 
relações pedagógicas). 

Uma coisa é, na linha de análise de Foucault, não tomar como objecto de estudo 
as prescrições morais na perspectiva da verificação de como um grupo vive em 
conformidade com elas ou da sua coerência interna, outra é desinteressar-se pelos 
contextos institucionais em que essas prescrições estão integradas em práticas 
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discursivas e não discursivas que constituem instituições. Mesmo quando, 
aproximando-se da análise conduzida por Dubet (este numa linha de investigação mais 
próxima de Durkheim, mas em que a abordagem de Foucault está igualmente 
subjacente), Gomes faz notar que as “técnicas de si” são praticadas quer por alunos 
quer por professores, é exclusivamente a ideia da subjectividade como princípio de 
“governabilidade” (86) o que pretende pôr em evidência, como se esta dispensasse 
completamente as instituições colectivas (e a análise das estruturas sociais 87).  
  Telmo CARIA, refere-se, de certo modo, a esta ausência na análise feita por 
Gomes. Fá-lo numa recensão crítica do artigo que aqui se está analisando, publicada 
igualmente na revista ES&C (nº 18, 2002), e a que Rui GOMES (2002), por sua vez, 
correspondeu com um comentário onde, no essencial, explicita ainda mais a relação da 
sua análise com a abordagem arqueológica desenvolvida por Foucault. Caria, que lera o 
artigo de Gomes tendo em vista, sobretudo, a sua aplicação a uma avaliação da 
Reforma Educativa e das posições face a ela no “campo das ciências sociais”, não 
tivera em conta a referência a Foucault, essencial na abordagem de Gomes, e, por isso, 
algumas das suas críticas não terão sido entendidas, ou não terão interessado a Gomes 
88. Essa análise é ensaiada no próximo subcapítulo, com a ajuda de Dubet, e será 
retomada no Subcapítulo 5.6, dedicado à análise das políticas para a educação. Mas 
alguns pontos do artigo de Rui GOMES (2001) podem ser úteis para compreender 
melhor o que está em causa, pelo que lhe vai ser dada mais alguma atenção.  

                                                 
86 “Trata-se do principal dispositivo de autogoverno dos indivíduos que se exerce continuamente sem 
necessidade de que haja quem governe directamente a conduta de cada um.” (GOMES, 2001, p. 84). 
87 Cf. GIDDENS (2000) sobre os dois níveis de análise e o individualismo metodológico, de que este tipo 
de leitura das propostas metodológicas de Foucault acaba por se aproximar. Sobre isto, cf. tb. 
BOURDIEU (MP, 1997). E cf. CALLEWAERT (2003) sobre Bourdieu e Foucault em ES&C nº 19: 131-
170.  
88 Veja-se a questão do discurso e da ideologia em CARIA vs Gomes. 
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Crítica às práticas discursivas de construção do sujeito 

 
Depois de lembrar a observação de Foucault em Vontade de Saber que põe em destaque 
o facto de que, na constituição das subjectividades modernas, os indivíduos “se 
perfilam a si mesmos como objectos de melhoria e decifração” (GOMES, 2001, p. 84 ) 
89, sintetiza assim as quatro áreas ou dimensões que Foucault (em História da 
Sexualidade) considera nas “tecnologias do eu”, e que correspondem às artes de viver 
do século XVIII:  
 

A primeira dimensão consiste na especificação da parcela de si que é relevante para o 
julgamento ético pessoal. [...] 
A segunda dimensão diz respeito às práticas do self propriamente ditas. A ascesis define 
as formas de elaboração do trabalho ético que cada um efectua na busca do seu eu 
verdadeiro [a “conversão a si”, como já aqui se viu que dizia Foucaut nas Hewison 
Lectures] [90]. [...]  
A terceira dimensão é caracterizada por aquilo a que Foucault chama o modo de 
submissão, isto é, os caminhos que o levam [ao indivíduo/sujeito] a reconhecer uma 
obrigação moral [Já aqui se viu, no Subcapítulo 3.3 como, Bourdieu se refere a esses processos 
em QFQD e em MP (legitimação e tb reconhecimento) como legitimação da dominação. E, no 
Capítulo 2, como a análise que Durkheim faz desta obrigação já vai na direcção apontada por 
Foucault em Vontade de Saber]. [...]  
A quarta dimensão incide no que Foucault designa por teleologia do sujeito moral. Para 
que uma acção seja ética, ela não se resume a práticas pontuais parcelares, integrando-
se num modo de ser a que o sujeito aspira por via da acção moral (Cf GOMES, 2001, p. 
85/86)  

 
 No que se refere às “práticas pedagógicas do sistema educativo português” 
(deve entender-se por isto a escola pública?) a matéria principal de conduta que deve 
ser submetida a julgamento ético teria passado a ser “a autorrealização do aluno” 
(idem). Gomes acrescenta que isto visa estabelecer uma relação apropriada entre 
aspirações, expectativas e autorrealização; o que, em si, nada acrescentaria em relação 
aos objectivos que aqui se viu serem definidos por Durkheim 91, e que, como mostram 
sociólogos de hoje como Dubar e Dubet, permanece o objectivo central dos sistemas de 
educação pública na sua dupla tarefa de produzir/acentuar a diferenciação de 
capacidades e legitimação da diferenciação social hierarquizada pela conformidade das 
expectativas e das autovalorações (92) 
  O autor do artigo em análise apresenta de forma sucinta o estudo que realizou 
(para a sua tese de doutoramento) das duas primeiras destas dimensões, tal como elas 
surgem: a) na definição do perfil cultural desejável do aluno do ensino secundário, 
feita numa fase prévia à preparação da reforma do sistema educativo em Portugal no 
final dos anos 80 93; e b) nas publicações e divulgação da obra teórica e da perspectiva 
psicioterapêutica de Daniel Sampaio. Ele conclui, em resultado desse estudo, que entre 
os anos de 1974 e 1991 se passou de “uma fase em que a conduta é sobretudo uma 
construção extrinsecamente pilotada pelo estrito respeito das obrigações estipuladas”, a 

                                                 
89 Cf. FOUCAULT, VS, 1994, p. 80 ; (cf. tb. GIDDENS, 1994). 
90 Gomes (idem, p. 85) acrescenta que “se considerarmos o exercício escolar como o espaço tempo por excelência do trabalho de 
ascese escolar, verificamos que este pode ser praticado segundo regimes bastante diferentes que podem assumir a forma de 
conhecimento de si, de cuidado de si ou de domínio de si “ [sendo que, como já mostrava Foucault, variam as capacidades humanas 
que em cada época e cultura são sujeitas a mais intensa e sistemática problematização moral introspectiva]  
91 As definições de Durkheim a que se faz referência no início deste subcapítulo, devem ser avaliadas à 
luz das considerações feitas no Subcapítulo 2.5. 
92 Cf. tb. BOLTANSKY e THÉVENOT (1991) sobre os princípios de atribuição de grandeza social e as 
provas e julgamentos em que se concretizam; e B. P. CAMPOS, 1976, Educação Sem Selecção Social. 
93 Pode ver-se a referência bibliográfica e e explicação de Gomes sobre os participantes na p. 87. 
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uma outra fase “em que se procura na construção intrínseca, assente na motivação do 
próprio aluno, o balanço entre aspirações individuais e necessidades sociais” (p. 87).  

O Perfil Cultural Desejável do Aluno do Ensino Secundário, resultante de uma 
reflexão de académicos especialistas de questões educativas, muitos deles igualmente 
com posições relevantes no campo político entre os partidos que têm predominado na 
área do poder, é considerado por Gomes como um “documento essencial de análise”; 
desde logo, segundo ele, porque faz uma síntese que “integra as contribuições de teorias 
da motivação de McClelland (1961) com as teorias do desenvolvimento sócio-moral de 
Kohlberg e Kegan e as correntes pedagógicas metacognitivas de Sternberg (1985) e 
Presseisen (1985)” (p. 87). Sem suficiente justificação, é estabelecida uma relação entre 
a “autonomia” dos alunos, valorizada por algumas daquelas teorizações, e 
“comportamentos económicos, designadamente o espírito empresarial e a criação de 
mais-valia” (idem) 94.  

Em meados dos anos 70, B. P. Campos, um dos participantes nos seminários para 
preparação do Perfil, já procurava fundar teoricamente e dar indicações práticas para o 
que entendia ser uma “educação sem selecção social” conseguida através de uma 
orientação e “auto-orientação” baseadas na avaliação contínua de competências e numa 
“educação para a escolha da existência”: uma “avaliação integrada na aprendizagem 
dirigida e orientada contínua” (CAMPOS, 1976); reconhecendo que as aptidões 
intelectuais são construídas histórico-socialmente e assegurando oportunidades 
educativas iguais, a escola pública deixaria de ser um factor de selecção social e as 
diferenças que no seu seio se constituíssem seriam unicamente da responsabilidade de 
cada indivíduo. E Odete Valente, um dos membros do grupo de trabalho que publicou o 
Perfil, desenvolvera, no início dos anos 80, com uma equipa do departamento de 
educação da FCUL, um projecto para o estudo e divulgação de práticas metacognitivas. 
Mas não se pode dizer que estas práticas fossem correntes na educação pública em 
Portugal em 1991, tal como não o são hoje. Muito menos que haja igualdade de 
oportunidades educativas, ou que o processo de diferenciação seja controlado pelo 
sistema, ou minimamente consciencializado pelos alunos. A conformidade entre 
expectativas e competências adquiridas ou a desenvolver torna-se obscura, à medida 
que os efeitos selectivos dos diferentes “(in)sucessos ecolares”, medidos pelas 
classificações ou pelo gosto que os alunos têm em estudar e no esforço que implica a 
auto-formação, são adiados para fases mais avançadas do percurso escolar (Essa 
conformidade, ou desconformidade, só surge, de forma nítida, no 12º ano) 95. Não 
obstante grande número de alunos deixe de frequentar a escola no final do 9º ano (em 
Portugal, no início do sec XXI, são cerca de metade de cada coorte), sobretudo devido 
a repetências sucessivas, ou a uma aversão ao trabalho e à organização escolar, o seu 
«destino» escolar já podia ser identificado muito antes 96. A discussão, lançada por 
Bernstein e trazida para Portugal por Ana Morais, sobre as vantagens que os diferentes 
grupos sociais retiram de pedagogias visíveis e invisíveis, é relevante para a explicação 

                                                 
94 Essa falta de justificação é compreensível dada a escassez de espaço disponível no artigo de uma 
revista. Na presente dissertação estão sendo necessários vários capítulos para tratar satisfatoriamente a 
questão. Mesmo assim, Gomes (2001, p. 88) cita uma passagem do Perfil que justifica o estabelecimento 
dessa relação. Como aqui se viu no Subcapítulo 2.2, Weber estabelece claramente essa relação falando no 
“papel educador do capitalismo “, mas é mais apropriado falar de uma relação entre essa educação para a 
autonomia e a responsabilidade, mostrando como está relacionada, mais geralmente, com a procura da 
maximização concorrencial de si – terminologia em que aqui se insiste. 
95 Cf. BOUDON (1981), e DUBET, 2004. Ver também BOLTANSKI e THÉVENOT (1991) sobre a 
necessidade mas também os inconvenientes da “suspensão do juízo de atribuição de grandeza”. 
96 Falar de “destino” é uma forma de referir o efeito do seu meio social ou de dificuldades na 
aprendizagem essencialmente devidas à inaptidão da escola. 
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de uma parte dessa inaptidão, embora tenha relação com um conjunto mais vasto de 
aspectos de filosofias e políticas educativas que estão em análise nesta dissertação, 
sobretudo no seguimento deste subcapítulo e no Subcapítulo 5.6. Como mostram as 
reflexões dos professores de educação especial nos Encontros (que estiveram na origem 
do texto Nós, em anexo a esta tese), e como assumem muitos professores em conversa 
nas escolas ou mesmo em reuniões formais, é grande o número de alunos que entra no 
2º ciclo do ensino básico sem ter acesso ao currículo, ou seja, sem estarem em 
condições de usar com satisfatório proveito os compêndios e outros materiais escritos, e 
sem capacidade de participar plenamente nas actividades da aula, por não terem 
suficientes competências de leitura/escrita 97. Mas como se pode concluir igualmente 
daquelas reflexões, o “destino” escolar desses alunos já está traçado quando no início 
do 2º ano de escolaridade são colocados na situação de repetir a má experiência de 
relação com «as letras» do ano anterior, ou quando, tendo adquirido finalmente um 
mínimo de capacidade de decifrar e compor palavras e frases, esse nível (que está longe 
do “domínio perfeito”) é considerado suficiente e “avançam” no currículo do 1º ciclo 
sem progressos significativos nessa competência (por suficientes entende-se aqui os 
que estão previstos nos documentos da administração escolar que definem 
desempenhos, ou mesmo um pouco menos) 98.   
  Estando assim as coisas – e piores, devido a outros aspectos da educação escolar 
que irão ser postos em evidência neste subcapítulo e nos seguintes – não é aceitável 
tomar como referência, para descrever as práticas pedagógicas que caracterizam a 
escola em Portugal nos anos 90, o que foi escrito no Perfil Cultural Desejável do Aluno 
do Ensino Secundário 99. No entanto, este tipo de orientações faz parte do discurso, da 
“formação discursiva” (FOUCAULT, 1969) sobre a educação e a escola. E, como 
mostra Dubet (sobretudo quando fala em “precedência do sujeito”), têm um papel no 
que este autor entende ser o declínio do programa institucional, ou no que também pode 
ser entendido como as repercussões que tem na educação pública uma radicalização 
“liberal” (100) que explora o sentido de responsabilidade criado pela auto-avaliação e 
auto-orientação para legitimar as diferenças sociais criadas ou reproduzidas pela escola, 
mesmo sem ter conseguido aproximar-se da “igualdade de oportunidades educativas”, e 
num contexto em que as diferenças sociais se amplificam (em relação, por exemplo, à 
“sociedade salarial” construída nos países da Europa do Norte no início do século 101), 
não só em relação aos que designam por «excluídos» (que em muitos casos têm um 
trabalho pago com o salário mínimo, ou trabalham com contratos precários e salários 

                                                 
97 Pode apresentar-se como estimativa, para um concelho como o de Sintra no final dos anos 90, que a 
percentagem desses alunos fosse de 1/5 a 2/5.  Estatísticas de alunos “assinalados” a professores de apoio 
educativo no 5º ano de escolaridade sustentam essa estimativa. 
98 Cf. CARIA e VALE (1997), Filipe REIS (1996, 1997), Bernard LAHIRE (1993a) e J MORAIS (1998). 
99 Nem se vai a caminho disso no início dos anos 2000. Para o verificar bastaria uma análise dos materiais 
e das orientações que existem em muitas escolas para o «estudo acompanhado» que é a actividade onde 
alguns, como Ana Benavente, mais apostaram em que essas práticas avançassem. Veja-se nota anterior 
sobre M L Rodrigues e os Planos de Recuperação (ver Despacho 15/2005 - sobre o dever de criar as 
condições para que todos tenham sucesso, através de planos de recuperação e de acompanhamento ( a 
referência a este quadro metacognitivo e a responsabilização dos alunos foi temporariamente preterida em 
favor do discurso de responsabilização (que na ignorância de outros factores e escondendo o recuo em 
relação a orientações anteriores e ao ponto da reflexão, por exemplo de Marçalo Grilo, só pode ser 
entendido como uma culpabilização e não uma mero diagnóstico de uma situação percepcionada 
negativamente «por todos» . Ver algo sobre isso também no Subcapítulo 5.6). 
Pode ver-se também a recensão de O. Valente a um livro de Huebner.  
100 O que Gomes designa, citando MacPhearson (1962/1971 ed fr) como o “individualismo possessivo”.  
101 Cf. CASTEL, 1995, pp. 519-620. 
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abaixo do mínimo) 102, «assistidos» ou «dependentes», mas ao longo de toda a escala 
social – com uma “classe de gestores” (BERNARDO, 1976) a destacar-se de todos os 
restantes.  

O conceito de declínio do programa institucional está mais próximo da 
experiência da generalidade dos professores e dos alunos na escola pública em Portugal 
no início do século XXI, e permite descrever e compreender a realidade do sistema de 
ensino e das práticas pedagógicas em Portugal no início deste século melhor do que o 
fazem os conceitos de construcionismo e de subjectivismo com que Gomes procura 
analisar a escola portuguesa, sem fazer suficientemente a distinção entre fases/ciclos da 
escolaridade e levando a pensar que essas conclusões são válidas plenamente para o 
conjunto que hoje é oficialmente designado por Escola Básica). Isto é devido, 
sobretudo, ao facto de Gomes tomar como objecto de análise práticas pedagógicas algo 
idealizadas, que podem ser reais como práticas clínicas e como referência cultural para 
muitos pais, mas estão longe de abranger de forma significativa e sistemática a 
generalidade da população envolvida na escola, seja pais, seja filhos 103. 
  Ao assinalar, no Perfil, uma valorização da capacidade para a mudança e 
adaptação a novas condições económicas (as “condições post-fordistas do trabalho”, 
como diz, citando R. Dale (1990) e C. Shilling (1989), GOMES (2001) demarca-se, no 
entanto, dos que vêem nesta orientação meramente a intenção de favorecer a formação 
de “uma força de trabalho eficaz, dócil e adaptada aos novos regimes de acumulação”, 
ou mesmo (como Dale e Shilling) com “o perfil desejado para os novos profissionais de 
um sistema de emprego imprevisível [... tanto no volume como nas formações 
requeridas]” (p. 90): criativos mas com atitudes empenhadas; ambiciosos e 
competitivos mas identificados com a empresa e a ela dedicados, abertos à inovação e 
disponíveis para a formação permanente. No entender de Gomes, a genealogia do tema 
do sujeito auto-motivado e autorregulado (104) e a genealogia do tema do sujeito capaz e 

                                                 
102 A questão do uso da noção de “exclusão” é analisada no Subcapítulo 5.6. 
103 Essas orientações podem influenciar mais ou menos profundamente um número maior ou menor de 
professores e pais. Provavelmente um pequeno número é influenciado pelas modalidades a que Gomes se 
refere, e essa influência pode ocorrer de forma indirecta em pais e professores que não têm contacto 
directo com os materiais e contextos referidos por este autor. A questão é que essas orientações estão em 
profunda contradição com outras orientações e com práticas pedagógicas e organizacionais. E essas 
contradições, quer surjam ao nível da análise ideológica, quer ao nível da análise das práticas, resultam 
mais evidentes de uma análise como a de Dubet. Tais contradições voltam a ser analisadas, no 
Subcapítulo 5.6. 
104 Gomes fala por vezes em sujeito autónomo, mas este termo remete para a ideia de autodeterminação 
que no entanto todos estes autores, desde Foucault a Dubet e Gomes, mostram não se verificar, ou, como 
no caso de Foucault, não fazer sentido a não ser no quadro das formações discursivas que se 
individualizam sob o sistema de relações do epistema da modernidade (da 2º modernidade para usar uma 
periodização de Touraine que pode tornar mais explícitas algumas transformações assinaladas por 
Foucault a partir da segunda metade do século XIX).  Como já se viu nos subcapítulos 2.1 e 2.2 desta 
tese, muitos outros autores se referem a esta questão.  Também Bourdieu diz isto, a seu modo, nomeadamente em 
QFQD. Contudo, DUBET não faz referência a Bourdieu, mas sim a Dumont, a Foucault e a Weber. 
 GOMES lembra que “Foucault analisou, no seu último período, o processo histórico do desenvolvimento 
heterogéneo de poderes nas sociedades modernas”. Essa análise permitiria “a conclusão de que a 
obrigação de ser livre e autónomo se tornou na forma moderna de dominação da subjectividade, cuja 
eficácia reside na desconexão entre os poderes centrais e a regulação interna das esferas institucional, 
doméstica e individual” (p. 113). Gomes continua, dizendo que se “trata de um processo heterogéneo e 
não totalizante, em que as ciências humanas ocupam um lugar central [...]” E termina concluindo que “a proposta 
central de Vigiar e Punir, de uma subjectividade à imagem e semelhança da institucionalização das disciplinas [...] evoluiu para um 
projecto de análise do rasgão aberto entre a imposição de controlos de conduta e as formas de vida adoptadas por cada indivíduo” e 
que “é precisamente nesse rasgão que as técnicas e os vocabulários da pedagogia e das psicociências operam, cerzindo, a 
reconstrução de um sujeito unitário, como fonte primeira da inteligibilidade das suas acções” (idem). 
 Mesmo concordando com Gomes na crítica que este faz aos que vêm na expansão das terapêuticas uma 
simples extensão da regulação estável sobre o conjunto social (Como já aqui foi defendido, as teorizações 
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adaptável “são autónomas [...] ainda que estejam intimamente relacionadas” (p. 89). 
Foucault já analisara o lugar inicial da genealogia do sujeito autorregulado em escolas 
protestantes da Alemanha no século XVII e o seu desenvolvimento nas escolas jesuítas 
(e ainda antes, Weber fornecera bastantes dados para ver como ela se desenvolveu na 
educação familiar e comunitária de várias seitas cristãs). E pusera em evidência (em 
Vontade de Saber) o papel da psicanálise numa educação familiar laicizada mas em que 
(no âmbito do “epistema” da “segunda modernidade” 105) a construção do sujeito está 
perante a tarefa da “auto-decifração” (Cf. FOUCAULT, VS, 1994). Gomes chama a 
atenção para algo a que Foucault já se referia, mas procurando descrever mais 
detalhadamente as suas consequências para as pedagogias escolares. As sociedades 
actuais, predominantemente escolarizadas, desenvolvem um fascínio sem precedentes 
pelo auto-conhecimento e pela auto-realização, a par da proliferação de uma nova 
sensibilidade terapêutica (Lipovetsky, 1989), arrimada na oferta de orientação 
psicológica, técnicas de comunicação e meditação e outras ginásticas da mente e do 
corpo” (GOMES, 2001, p. 92). 
 
 
Crítica ao construcionismo psicológico 
 
Esta crítica é agora concentrada nas pedagogias construtivistas 
 

As pedagogias construtivistas, suportadas em noções da psicologia cognitivista, 
requerem uma participação activa do sujeito, já não apenas no auto-controlo dos seus 
comportamentos mas, em primeiro lugar, na formação do seu carácter e da sua 
identidade” (idem, p. 89)  

 
E é assinalado que: “Na versão moderna [das técnicas de reflexão espiritual da tradição 
cristã] a escola e os professores são chamados a regular, não tanto os hábitos e a moral 
dos jovens escolarizados, mas os seus sentimentos, desejos, ansiedades, vontades e 
emoções” (idem, p. 90).  

Esta pedagogia que Gomes pretende descrever e criticar, ao procurar no 
desenvolvimento do jovem a identificação do que lhe deve ser ensinado, já não o faz 
tendo como referência um modelo de desenvolvimento biológico-intelectual padrão a 
que haveria que reconduzir todos os jovens, mas essa natureza primeira (biológico-
intelectual), tida como referência, é substituída por o que Gomes designa por “natureza 
segunda” (recordando as teorizações antropológicas de Hobbes), “que tem no conceito 

                                                                                                                                               
de Bourdieu e de Giddens são importantes para compreender a relação entre processos heterogéneos), não 
se pode aceitar uma formulação segundo a qual: “As relações de poder estabelecidas atravessam o 
conjunto das relações sociais na forma de jogos estratégicos entre liberdades” (p. 113). Nem uma tal 
reformulação resulta da concepção do poder por Foucault como “um modo de acção sobre o campo de 
acção de outros, que assim estrutura o campo de possibilidades da sua acção” (idem). Até porque o poder, 
nos termos de Foucault (cf. Secção 3.2.6 desta dissertação), se constitui sempre em campos estratégicos 
estruturados assimetricamente. (Concordando com Gomes (e tb aqui com BOURDIEU – cf MP, 1997 p. 
300) na crítica ao papel que Habermas atribui a uma comunicação transparente, porque todas as relações 
de comunicação ao modificarem o campo de informações entre as partes, produzem efeitos de poder” 
(idem), não se pode deixar de recordar Bourdieu que chama a atenção em QFQD para o facto de elas 
serem também o resultado de relações de poder anteriores.)  

Porque o autor da presente tese de doutoramento não partilha completamente a análise que 
Foucault faz do sujeito, nem a total ausência de centralidades na relação entre campos estratégicos, é aqui 
utilizado o termo autorregulação (eventualmente associado a automotivação), em vez de autonomia, 
reservando este termo para processos de emancipação de grupos dominados.  
105 Faz-se assim, talvez abusivamente, uma conjugação de um conceito de Foucault com uma divisão 
epocal feita por TOURAINE, 1992) 
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de estima de si a necessidade ou o valor que o indivíduo visa na sua conduta” (GOMES 
2001, p. 93 106). 

GIDDENS (MIP, 1994, p. 13) refere-se a esta reflexividade própria do sujeito 
individual na actual fase da modernidade dizendo que “a pergunta «Como hei-de 
viver?» tem de ser respondida através de decisões diárias acerca de como comportar-se, 
o que vestir e o que comer – e muitas outras coisas – bem como interpretada no 
desenrolar temporal da auto-identidade” 107. GOMES (2001, p. 93) acrescenta que “o 
eu se transforma num projecto reflexivo permanente que tem lugar num contexto de 
escolha múltipla, [que é]... filtrada por sistemas abstractos, em especial os que têm 
origem nos fluxos de informação social e psicológica sobre as opções e modos de 
vida”. O que, para ser compreendido em todo seu alcance, requer que se tenha presente, 
além de Giddens, a teorização que Baudrillard faz desde 1976 sobre a substituição do 
valor de troca pela “lei estrutural do valor” como base da economia simbólica da 
sociedade capitalista, ou melhor, de uma sociedade onde o capital já não pode ser 
definido como a capacidade de comprar/impor trabalho, mas tem que ser definido como 
a capacidade de gerar/impor desejo – definição para a qual também contribui a 
concepção de um “novo” poder por Foucault em Vontade de Saber (como se pode ver 
no Subcapítulo 3.2 desta dissertação). A noção de mercado de identidades (108) surge, 
assim, a uma nova luz, não podendo ser reduzida a uma mera troca de reconhecimentos 
interpessoais, ou à negociação de identidades, no sentido que GOFFMAN (1973 e 
1990) lhe deu.    
  Citando Danzelot, GOMES considera necessário reconhecer, nas práticas 
discursivas e não discursivas do que chama o “psy-complex”, “as novas formas de 
medição [mediação?] da experiência que no lugar da normalização ou da disciplina 
introduzem as tecnologias adaptativas” (p. 96) que permitem uma regulação não 
coerciva 109. E chama a atenção para o facto de, com base no que Danzelot designa por 
“família pedagógica”, se estar a procurar “renovar o contrato entre a a família e a escola 
sob as novas condições da escola de massas unificada”, adaptando esta escola ao desejo 
das famílias promoverem os seus membros 110. GOMES (2001) mostra (sobretudo na 
análise da obra de divulgação de Daniel Sampaio) como aquelas tecnologias são 
adequadas para um estilo de regulação que “actua nos interstícios existentes entre o 
público e o privado, entre a escola estatal-burocrática e a família” (p. 96-7). Estes 
interstícios são resultantes do que chama “desperdício institucional” 111, que seria 

                                                 
106 Ver tb.pp.113 e 102 (em que é feita referencia às posições de Macpherson). E ver Bourdieu (MP, 
1997, pp. 199 e 278-283) sobre reconhecimento 
107 Em GOMES, 2001, p. 91, pode ler-se: “o conceito de si passa a ser o nódulo de articulação de todos os 
restantes discursos: uma construção internamente regulada, que toma a forma de uma narrativa explícita 
de cada um sobre si ...”. – Narrativa que Giddens designa por “narrativa identitária” (Cf tb. FILIPE 1999). 
 Também o jogo entre as identidades para si e as identidades reconhecidas e atribuídas pelos outros, tal 
como DUBAR (1997) o descreve, corresponde a este paradigma. Tenha-se presente o que se pode ler aqui 
no Subcapítulo 2.5 sobre a preparação para o mercado de identidades. 
108 Cf. GOMES, 2001 p. 95-6, 85, 112, e CORREIA e CARAMELO, 2003. 
109 Foucault refere-se a essas “normalização e disciplina” em Vontade de Saber no âmbito da caracterização do “biopoder”, mas, tal 
como resulta da análise feita no Subcapítulo 3.2 desta dissertação, sem fazer claramente a distinção entre uma 1ª fase da 
modernidade e uma 2º fase, ou, pelo menos, sem explicitar as mutações do sentido da “normalização”. 
110 Os Estados procuram, assim, a sua legitimação pela prestação de um serviço, que só aparentemente é fornecido em condições de 
igualdade de oportunidades e que cada vez dá menos probabilidades efectivas de promoção ou de mera reprodução do capital 
cultural (Cf. BOUDON, 1981) Ver DALE, CORREIA, LIMA e AFONSO sobre a questão dos clientes.  
111 Para nos referirmos a este aspecto do funcionamento da instituição escolar em Portugal, poder-se-ia 
igualmente usar a metáfora da “folga” no mecanismo, nos regulamentos e outros constrangimentos no 
modo de proceder, de avaliar e de adequar respostas às avaliações feitas com maior ou menor rigor. 
Boltanski e Thévenot, no último capítulo de De la justification, referem-se à necessidade do “perdão” e 
da “suspensão do juízo” ou dos seus “efeitos”. Também esta ideia é importante para compreender o 
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penetrado por “agências de aconselhamento” constituídas para lidar com “problemas 
comportamentais, crianças e jovens com dificuldades de aprendizagem, alunos com 
insucesso e jovens pertencentes a famílias de risco” (p. 97). É referido Hunter, autor 
segundo o qual a família se transformaria assim num “anexo da escola”, e que chama a 
atenção para o facto de associações como a Parents School que localizam a fonte das 
dificuldades escolares nas relações familiares, terem feito das crianças com 
«dificuldades de aprendizagem» um “‘ponto de mediação entre a escola e a família [...] 
e, ao aplicar as terapias adaptativas a este tipo de problema [...] tornarem, possível às 
famílias interiorizar normas burocráticas de uma forma não coerciva” (Hunter, 1994, cit 
in GOMES, 2001, p. 97 112) 113.  Mas pode igualmente dizer-se que, no mesmo 
movimento, a escola tende a transformar-se num anexo da família, perdendo o seu 
carácter de espaço semi-público que Hanna Arendt tanto valorizava. Ver-se-á na análise 
da descrição que Dubet faz do declínio do programa institucional como este aspecto 
tem tido repercussões na instituição escolar e, no Subcapítulo 5.6, em que medida tem 
sido transferido, de países com uma tradição de governação e de políticas educacionais 
“liberais” (Cf. ROBERTSON e DALE, 2001), para Portugal. 
  A atenção de Gomes, no artigo que aqui se está a analisar, recai, no entanto, 
noutras agências mediadoras “entre o estado-educador e as expectativas das famílias” 
(p. 97).  
 

A terapêutica individual e familiar assumiu nos últimos anos uma presença fulgurante, 
por força da intervenção pública crescente de alguns académicos ligados a tais práticas 
clínicas, da linguagem próxima do senso comum que utilizam, e, também, devido ao 
registo analítico e prescritivo do seu conteúdo. (GOMES; 2001, p 97) 
 

Outro dos objectos da análise de Gomes é o livro de Daniel Sampaio Inventem-
se Novos Pais (INP), de onde cita algumas frases em que põe em evidência as várias 
tecnologias de si, mas onde pode também ser identificado o princípio da precedência do 
sujeito a que se refere Dubet:  
 

Ninguém vai para a escola porque os pais obrigam, se isso não faz qualquer sentido no 
interior do filho. Então o acordar é assunto de cada um (Sampaio, cit in Gomes, 2001, p. 
99) 
[...] 
A agressividade excessiva mostrada em casa pode corresponder a um período de 
intenso mal-estar que as faltas escolares objectivam. Será então possível, a partir desse 
facto concreto, estabelecer uma conversa sobre a vida do adolescente e as dificuldades 
do processo de desenvolvimento. (idem) 

 
 No entender de Gomes, todos os tipos de relações dos adolescentes, são aí 
analisados com vista a codificar e diagnosticar, mais do que patologias, situações e 
“episódios críticos” que são “desvelados” de modo a pôr em evidência, através do uso 
                                                                                                                                               
comportamento de muitos agentes no funcionamento do «sistema educativo português». Será a este 
conjunto de aspectos que muitos se referem com o termo «facilitismo»? Nesse caso, tratar-se-ia de uma 
simplificação que seria um simplismo e portanto um facilitismo da crítica e uma derresponsabilização 
política (cf. Bernstein, 1999, referido aqui no Subcapíulo 3.4). 
112 Cf. tb. referência de GOMES (2001) a Nikolas Rose, na p. 100/101. 
113 Este tipo de acção pode ser comparado com o Programa Portage, a que fazem referência algumas das 
educadoras que participaram nos Encontros de que se partiu para esta tese de doutoramento. Podendo ser 
colocado entre os programas do tipo do “Head Start” (Ver BRUNER, 1996, pp. 101 e sq), esse programa 
distingue-se por visar muito especialmente a participação das famílias. Em Portugal, foi introduzido por 
terapeutas do CEACF (CRSS deLisboa) para o trabalho de intervenção precoce junto de famílias com 
crianças descapacitadas. 
Ver GOMES, 2001, pp . 89. 92 e 96-7, sobre os “psis”  . 
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de uma linguagem em que se fala de intimidade, ansiedade, mal–estar, atitudes, 
relações, culpa, desejos, sexualidade e frustrações de uma maneira muito próxima da 
linguagem utilizada no seio de certas famílias, um processo de crescimento. Um 
processo com “avanços e recuos” (Sampaio, INP, p. 45) em que a autonomia é, mais do 
que um estádio final a alcançar, uma ideia reguladora das interacções ao longo de todo 
o processo, que gera e valoriza modelos em qualquer dos seus momentos) “ligando a 
procura do seu bem–estar a uma inserção mais eficiente nos outros contextos 
institucionais como a escola” para “aparecerem como elementos chave da felicidade 
pessoal e da eficácia social” (GOMES, 2001, p. 98). A autonomia assim concebida está 
estreitamente relacionada com as “características mais fundas e íntimas de cada um” 
(102), tal como são pressupostas por MacPherson ao sublinhar o “carácter intrínseco 
das capacidades e cada um” (GOMES p. 102, nota 6) 114.  
 
Segundo Gomes:  
 

A ligação entre a eficácia social e a felicidade pessoal, é construída [por Sampaio] de tal 
maneira que aquela eficácia seja conseguida de uma maneira suave («soft», ou, melhor 
ainda, «cool») e aparentemente por vontade própria. E, quando a vontade própria falha, 
intervêm as dificuldades do processo de desenvolvimento e o ajustamento dentro da 
família – só numa família que não funciona, os sujeitos se desenvolvem com falhas de 
vontade e sem um carácter que não seja favorável á inserção social. Lógica que se pode 
estender à escola e às relações entre professores e alunos.  

 
  Terá sido por isso que Sampaio escreveu em INP: 
 

Estão acima de tudo a lutar contra a mentira onde foram criados. Mas há ocasiões, cada 
vez mais frequentes, em que eles próprios mentem, primeiro aos outros, depois a si 
próprios 8a pior das mentiras) [...] À noite, na intimidade do seu quarto, o adolescente 
procura um sentido para a vida, valores, a sua identidade, talvez definitivamente perdida, 
um pouco de compreensão, mas a mentira do seu dia não o deixa adormecer. 

 
Seguindo os critérios da análise arqueológica, Gomes diz que tal linguagem só 

lhe interessa “pelos efeitos que produz nos que são alvos directos ou indirectos: quais as 
dimensões de reflexão que induzem, que ligações com outros acontecimentos permite, 
quais os critérios de verdade que privilegia, quais os espaços sociais de referência que 
utiliza” (idem, p. 98). Depois de algumas referências (idem, pp. 101-102) à análise que 
Foucault e Benveniste fazem das tecnologias do eu e das modalidades enunciativas 
(regimes de espaço-tempo que estabelecem, quem pode falar, e que relações estão em 
jogo na tríada formada por objecto do discurso, sujeito que fala e sujeitos a que se 
destinam os discursos 115), e de lembrar que “falar num contexto terapêutico equivale a 
colocar as palavras num campo científico com as suas regras próprias ...” (idem, p. 102), 
e que a “mediação interpretativa do terapeuta [...] fornece as formas de linguagem para 
conversar sobre os determinantes internos da conduta ...” (idem) -- havendo como um 
padrão narrativo ao qual “devemos (moralmente) regressar quando confrontados com a 
tarefa de descrever a natureza das nossas experiência e das nossas relações com os 
outros e connosco próprios” (GOMES, p. 102, citando Shotter, 1989) -- , Gomes 
procura pôr em evidência, na obra de divulgação de Sampaio, como o leitor “é 
conduzido a uma aprendizagem da auto-descrição através da identificação com os 
personagens reais que vão percorrendo a narrativa” (idem, p. 103), ocorrendo uma 
“introjecção das interpretações subtis do autor” (idem), que constitui uma forma 

                                                 
114 Sérgio GRÁCIO (2002), refere a este propósito a noção de “doenças da vontade” 
115 Também BOURDIEU retoma esta análise em QFQD (1982/1998) e em PS (1989). 
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“silenciosa” de “prescrição”, e constituindo-se assim como modelo para a prescrição de 
outros agentes educativos. Gomes chama a atenção para várias passagens em que a 
prescrição se faz presente mas que é imediatamente seguida de uma “rasura” (idem, p. 
104), que conduz à “valorização do amor, da afeição, da atenção”, mas sempre “no 
interior de imperativos morais tais como o dever, a obrigação, a responsabilidade social, 
a consciência e o respeito” (idem). 
  

O leitor é orientado para a descoberta de que, no cenário familiar, podem manifestar-se 
tensões entre dependência e medo de independência, necessidades de intimidade, 
vulnerabilidade e barreiras entre gerações. O discurso terapêutico sobre as emoções é 
difundido de tal forma que seja possível a cada leitor tornar-se o autor da sua própria 
história. O que se transmite não vale tanto pelo conteúdo e pela norma tácita que inclui, 
quanto pela técnica e pela linguagem: o leitor aprende uma forma de seleccionar o que é 
importante [...] Depois de o fazer deve esquecer os casos concretos. (idem) 

 
 Esta obra de Daniel Sampaio é analisada também do ponto de vista da relação 
entre conhecimento científico e conhecimento do senso comum. Depois de caracterizar 
o senso comum (idem, p. 106), com base na análise de Boaventura S. SANTOS (1989), 
pela coincidência de causa e intenção, a visão do mundo assente na acção e 
responsabilidade individual, a reprodução e a aprendizagem associadas à experiência da 
vida de um dado grupo social 116, GOMES conclui que a escrita de Daniel Sampaio 
consiste em traduzir a retórica científica em retórica do senso comum, mas que, se este 
se “tenta deslocar para alguns dos parâmetros do senso comum, do contexto 
doméstico”, fá-lo sem o ónus de se situar nesse contexto”, continuando a “falar do lugar 
da ciência” (p. 106); não se fazendo, assim, o reencontro entre ciência e senso comum a 
partir da autonomia de argumentação de cada contexto, ao contrário do que B S 
SANTOS considera mais produtivo e emancipatório 117.  
 

Procedendo à tradução directa do saber científico em senso comum, o autor corre o risco 
de, em vez de distribuir de forma mais equitativa as competências interpretattivas, 
escamotear eventuais contradições e apoucar definições alternativas, substituindo-se à 
dinâmica própria do senso comum. Uma das maiores limitações deste tipo de técnica de 
tradução da linguagem científica em linguagem do senso comum consiste na 
parcialidade. Daí a tendência para o enviesamento das acções seleccionadas que, ao 
favorecer um certo tipo de acontecimentos, constitui um corpus de dados compreensivo 
mas que mais não é do que o corpus da preferência do investigador. (GOMES, 2001, p. 106/7) 

 
Tendo analisado a descrição de várias situações terapêuticas, GOMES conclui 

que a prescrição toma “formas muito contrastadas que podem ir da interpretação 
coerciva até à sugestão ou à interrogação pura e simples” (p. 108):  
 

Durante a interacção o especialista reconduz subtilmente o sujeito, sempre que precisa, 
para uma relação com novas imagens mais envolventes porque mais de acordo consigo 
próprio, isto é, com a representação que o próprio terapeuta tem das necessidades do 
adolescente. (idem) 

 
 Gomes vê nesse processo um “sucessivo caminhar de fora, dos comportamentos 
mais quotidianos, e mais próximos, para dentro, para a biografia de cada um e para a 
história das suas emoções, que marca o caminho da autonomia: ‘a única forma é ajudar 
estas famílias a encontrarem uma alternativa a partir de si próprias” (GOMES, p 109, 

                                                 
116 Cf. BOURDIEU MP, 1997, pp. 65 e 80, BERNSTEIN, 1999, e FOUCAULT, 1969, no capítulo sobre 
Saber e Ciência. 
117 Cf. tb. BERNSTEIN, 1999. 
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citando Sampaio). Mas as técnicas de exame e avaliação do self são objecto específico 
de transmissão e educação: “Ao prescrever a todos a tarefa de registarem, durante um 
mês, as dificuldades resultantes das novas regras estabelecidas, pretendi implicar desde 
o início toda a família num necessário processo de mudança” (Sampaio, INP, p. 158, 
cit. in GOMES, 2001, p. 110). Gomes chama a atenção para o carácter “confessional” 
desta técnica, “porque ela está implicada na produção da verdade – a verdade de cada 
indivíduo e do conjunto da família” (idem, p. 110). Mas tal como para Foucault, esta 
verdade está condicionada por um “regime de verdade”: “Os autores dos registos 
escrevem nos seus termos uma verdade que já está dita, que está presente e é 
actualizada pelas fórmulas do terapeuta” (idem). E é assinalada uma diferença em 
relação ao projecto de interiorização das normas sociais a que muitos sociólogos fazem 
referência, desde Durkheim, quando descrevem a socialização. Diversamente desse 
projecto, assente na relação com um modelo exemplar, “esta técnica pretende fazer da 
vida de cada um uma obra que integra certos valores e um estilo pessoal [...] os 
atributos pessoais adquiridos são-no por alguém que procura transformar-se a ele 
próprio como um exemplo para os outros” [...] e esse é um trabalho que exige a 
subjectivação das normas sociais num projecto de total desenvolvimento pessoal” 
(idem) 118.  Quase a concluir a análise da obra de divulgação de Sampaio, GOMES faz 
notar que : “Contrariamente ao princípio normativo do faz como eu digo ou do faz 
como eu fiz, apresenta-se o princípio do faz-te como eu me fiz.” (idem, p. 112).  
 As dificuldades de Foucault em definir as fases e as transformações porque 
passou o epistema da modernidade (119) ressurgem aqui, se se tiver presente quanto esta 
ideia de construção do sujeito está próxima da que Weber descreve nalgumas seitas no 
século XVII; sendo que, em Durkheim, ela surge de certo modo atenuada ou 
enfraquecida face à ideia de “meio moral” e de instituição. 

Sampaio pressupõe, de certo modo, o que que Dubet designa por “programa 
institucional” como estando ainda a funcionar minimamente, ou, na medida em que se 
dá conta de um declínio de tal programa, entende que este pode ser actualizado com o 
recurso ao construcionismo psicológico: Se um dos problemas para a radicalização 
liberalizadora do PI é a não pre-existência de um sujeito autónomo, então produza-se 
intensivamente esse sujeito autónomo, nomeadamente pela invenção de novos pais. E, 
se estes não bastarem ou se forem insuficientes, dedique-se a isso todas as energias da 
escola. 
 
  É, em boa parte, a assimilação destas ideias por muitos professores, que com 
elas se medem antes de mais enquanto pais, que leva a atitudes pedagógicas que são 
acusadas de facilitismo e de inspiração em Rousseau. Mas como se tem vindo a ver 
nesta tese, isto não resulta directamente do pensamento de Rousseau e faz parte de um 
complexo de ideias estreitamente relacionado com a tradição liberal do pensamento 
que, por outro lado, em certas tradições educativas familiares e de pedagogia escolar 
se relaciona com a maximização concorrencial de si e com a procura de 
funções/tarefas de máximo desempenho na divisão social do trabalho. Os críticos 
conservadores-liberais daquele “facilitismo” (o que poderíamos chamar de 
responsabilização relaxada, ou com pouca exigência 120), deviam antes questionar-se 

                                                 
118 Cf. GOMES, 2001, p. 112, sobre a relação coma identidade mítica; ver tb p.123 e p. 111, sobre 
“cuidado com o que queremos”; e DUBAR, 1997, sobre o jogo entre a construção de identidades para si e 
o reconhecimento ou a atribuição de identidades pelos outros. 
119 Cf. GOMES, 2001, p. 113. 
120 Cf. BOLTANSKI e THÉVENOT (1971 sobre perdão e sobretudo sobre suspensão do juízo, mas 
também sobre avaliação das pessoas. 
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porque é que ele não está associado, na escola pública portuguesa, à produção do 
sujeito performativo/capaz/eficaz, e porque é que um e outro têm tido tanta dificuldade 
em penetrar na tradição educativa das famílias da “classe média” em Portugal, 
relativamente escassa, pouco desenvolvida e pouco qualificada culturalmente 
(entendendo por “classe média”, os grupos sociais produzidos pela “sociedade salarial 
em que se fundiu a profissionalidade assalariada com o operariado e agentes do 
comércio e serviços de algum modo profissionalizados e com níveis de escolaridade um 
pouco acima do mínimo obrigatório) 121. Talvez muitos dos problemas que a escola está 
a viver em Portugal e que dão alguma razão às acusações de “ineficiência social”, não 
tenha tanto a ver com a sua não adequação a novos públicos que, oriundos sobretudo de 
famílias operárias, rurais ou migrantes do interior do país ou das ex-colónias 122, se 
vêem obrigados a frequentar uma escolaridade mais prolongada e avançada (de tipo 
ainda muito liceal), mas sim com esta dinâmica socio-cultural da “classe média” 123. 
 
 
Crítica às práticas de construção do sujeito nas actividades mais especificamente escolares 
 
Para a análise, na pedagogia da escola pública em Portugal, da segunda dimensão que 
Foucault considera nas “tecnologias do eu”, a das “práticas de si”, Gomes toma por 
objecto principal o já referido Perfil Desejável do Aluno do Ensino Secundário. Já se 
viu que a segunda dimensão das “tecnologias do eu” é a que diz mais directamente 
respeito às práticas do self propriamente ditas: o trabalho ético que cada um efectua na 
busca do seu eu verdadeiro, a “conversão a si”, como já aqui se viu que dizia Foucault 
nas Hewison Lectures . Não obstante estar em causa a unidade do self e a integração 
entre diferentes práticas tendo em vista essa unidade, no trabalho de ascese escolar (de 
construção escolar da subjectividade), Gomes distingue diferentes regimes:  
 

1. Conhecimento de si – “diz respeito às actividades de autoclarificação (e 
autodecifração, eventualmente com ajuda de um terapeuta, que assentam no 
imperativo de reconhecimento próprio [124]: reflexão sobre a acção e na acção, 
interpretação cuidadosa do significado pessoal dado aos conteúdos escolares [125], 
apreciação da evolução escolar na forma de auto-avaliação” (GOMES, 2001, p. 85). 
2. Domínio de si – “pode ser praticado por intermédio de um controlo regular da 
conduta do aluno, pelos seus próprios meios ou com a ajuda de terceiros, à qual se 
aplicam um conjunto de operações que visam um certo estado de aperfeiçoamento 
de realização ou de sabedoria na utilização de tecnologias intelectuais como a 
escrita, a leitura, a memorização, o cálculo, a interpretação e por diante” (idem); 
entre essas operações têm destaque as de natureza metacognitiva . 
3. Cuidado de si – “refere-se entre outras coisas, ao que Marcel Mauss designava 

                                                 
121 Esta questão será analisada no Subcapítulo 5.6 
122 Cf. CANÁRIO 2001. 
Ver GOMES, 2001, p. 93, sobre o ensino centrado no aluno e a precedência do sujeito; e tb pp. 83, 84 e 
145; ver p. 89 e depois p. 93 sobre o desenvolvimento natural e a centração na criança. Sobre esta 
questão ver também ROBERTSON e DALE, 2001, e CORREIA (2000 e 2001 e com CARAMELO, 
2003). 
123 Cf. DEROUET, 2001, com quem esta questão foi debatida em Conferência no ISCTE em Outubro de 
2003. 
 Isto pode ser discutido também tendo em conta a experiência do filhos dos emigrantes de leste, que, ou 
perdem qualidades como alunos, ou são naturalmente dos mais aplicados em cada turma 
124 Cf. “desocultação”, em SARTRE (1960 a), em BERGER e LUCKMANN, em HABERMAS (1990), e 
em BOURDIEU (1997). 
125 Cf. PERRENOUD (1995) e BRUNER (1996) 
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por técnicas do corpo e Elias por condutas corporais” (idem). 
 

Segundo Gomes, em cada um destes regimes, está em causa a relação entre o 
corpo de conhecimentos e de práticas e a produção de um sujeito automotivado, 
autorregulado e responsável, entendida como o desenvolvimento integral do self 126. 
Depois de lembrar que “o significado das terapêuticas pedagógicas e psicológicas 
reside menos no facto de permitirem a extensão da dominação, do que na obrigação de 
promoverem o ser livre e autónomo” (idem, p. 114), procura pôr em evidência como a 
pedagogia proposta no Perfil se propõe promover o desenvolvimento integral da 
personalidade no pressuposto da prioridade dada neste processo à realização de uma 
autenticidade do eu, chegando mesmo a falar de resgate da personalidade integral do 
indivíduo 127.  
  Gomes alinha umas dezenas de citações do Perfil, relacionando cada uma com 
um regime das “práticas de si”.  Eis algumas que importa ter presente: 
 

- No regime do conhecimento de si – “Exigir do aluno reflexão frequente sobre as 
suas estratégias de pensamento e acção de modo a corrigir irracionalidades e 
promover eficiência” (idem, p. 74). 

- No regime do domínio de si – “Pedir contas aos alunos da sua administração e 
deixar que sofram as consequências razoáveis dos seus erros” (idem, p. 50). 

- No regime do cuidado de si – “Prática de programas de auto-controlo visando o 
domínio das variáveis psicofisiológicas das reacções emocionais” (idem, p. 92). 

 
  O autor da análise mostra como se procura racionalizar a actividade do aluno 
para o tornar mais “performante”; sobretudo pela auto-avaliação que aumenta a 
interiorização da sequência e da progressividade, como Foucault já assinalara em 
Vigiar e Punir, e pela decomposição taxinómica dos saberes, saber-fazer e saber-ser em 
comportamentos verificáveis, quer pelo professor, quer pelo aluno. E, contrariando 
algumas análises que vêem no comportamentalismo a corrente psicológica que mais 
teria desenvolvido uma pedagogia por objectivos, Gomes mostra como ela é essencial 
também no cognitivismo construtivista 128. Mas com uma diferença: “A utilização de 
critérios de êxito referenciados à performance do aluno denuncia a preocupação com a 
obtenção de algo que aquele ainda não possui. O conceito de défice desequilibraria 
assim a equação aquisição/capacidade [129] para o lado da aquisição e, 
consequentemente, para o lado do transmissor” (idem, p. 117). 
  Citando Luísa Cortesão e Mª A.Torres, o autor desta análise chama a atenção 
para que o critério cognitivista de operacionalização dos objectivos procura obviar a 
estas limitações tratando de “saber o que se passa na mente da criança enquanto se 
processa a aprendizagem (...) para tentar reformular, corrigir as suas estratégias de 
acordo com as necessidades e as características de cada aluno” (idem, p. 117 – cf. tb. 
p.123). Este objectivo é considerado pertinente para o “projecto democrático” 130, na 

                                                 
126 GOMES (2001) faz notar (p. 128?) como o papel do desenvolvimento global do self na concepção de 
uma nova pedagogia está patente na Proposta Global da Reforma (CRSE, 1988, p. 124). 
A análise de uma obra mais recente (LEAL, 2003) permitiria pôr em evidência os processos assinalçados 
em Inventem-se Novos Pais e em O Perfil, e poderia levar a conclusões semelhantes 
127 Cf. Macpherson 1962 (1971, ed fr) 
128 Cf. FILIPE 1993. 
129 Cf. GOMES, 2001, p. 95. 
130 É citado Birzea (La pédagogie du succès, 1982, Paris, PUF), segundo o qual, nesta derivação dos 
objectivos, estaria a possibilidade de a escola passar da igualdade de oportunidades à igualdade de 
resultados. Conforme escreve Gomes (2001, p. 117): “A operação retira a questão da selecção escolar do 
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medida em que, desembaraçando os conteúdos dos seus “implícitos culturais” (idem) e 
da lógica interna do corpus de conhecimento em que foram elaborados, e “adaptando-os 
às necessidades de cada aluno [cf p. 95]”, seria possível torná-los “acessíveis a todos” 
(idem) 131. No limite, e perante a insuficiência deste processo, chega a propor-se que os 
professores tornem secundários os conteúdos. No Projecto Educativo do Agrupamento 
de Escolas D. Carlos I (2006, p. 27 132), podem encontrar-se as seguintes “linhas de 
actuação” na área da “Pedagogia e Metodologia” 133: 
 

Conceber e dinamizar percursos educativos e de formação adequados às necessidades 
dos alunos. 
Planificar de forma flexível e ajustada a realidades diferenciadas. 
Abordar os conteúdos como recursos a mobilizar, numa perspectiva do “saber em acção 
ou em uso” (Currículo Nacional, 2001). 
Trabalhar regularmente por problemas. 
Negociar e conduzir projectos com os alunos, implicando-os no desenvolvimento do seu 
próprio processo de aprendizagem. 
Responsabilizar os alunos segundo contratos pedagógicos.  
Diversificar procedimentos de avaliação numa perspectiva formativa, numa dinâmica de 
orientação e regulação das aprendizagens.134 

                                                                                                                                               
universo político e moral par a colocar no plano técnico da definição de objectivos e da medida precisa, 
fiável e válida das aprendizagens”; enquanto CORREIA (2000 e 2003 com CARAMELO) fala de uma 
definição organizacional dos problemas escolares. Estes pressupostos estão subjacentes às orientações 
para as escolas, em 2005, sobre os Planos de Recuperação (Ver Despacho 15/2005).  
Esta questão é analisada mais detalhadamente no Subcapítulo 5.6 
131 Cf. no Subcapítulo 3.4 desta dissertação, a referência a BERNSTEIN, 1999, sobre falta de fundamento 
deste pressuposto e sobre a desvalorização dos conhecimentos que vem sendo feita por esta razão, mas 
também num movimento mais geral de desqualificação do trabalho intelectual. 
132 Cf. com orientação expressa num parágrafo do Regulamento da mesma escola. 
133 Realmente, as linhas de orientação são percepcionadas como directivas ministeriais, ou quando muito 
são assumidas pelo número reduzido dos que concebem este tipo de documentos como imperativos 
sociais, tão mais imperativos quanto o grau em que a eles aderem justifica a posição de liderança em que 
se pretendem colocar (Cf. no Capítulo 3.9 desta dissertação, COUTURIER sobre os “imperativos sociais” 
e o seu lugar no que este autor designa como “epistema performativo liberal”). Sobre os usos 
justificativos do conhecimento, ver as referências, no subcapítulo 3.9 desta dissertação à tipologia de usos 
do conhecimento feita por Telmo CARIA (2000 e 2002) na sua tese de doutoramento, e que o autor da 
presente tese de doutoramento sobre Trabalho em Educação Especial adoptou com algumas 
transformações (Ver FILIPE, 2003 b). 
134 No mesmo documento (AGRUPAMENTO de ESCOLAS D. CARLOS I, PEA, 2006)) é referida ainda 
como “linha de actuação”: “Praticar interdisciplinaridade e articulação curricular”; e, de forma muito 
dificilmente conciliável com as outras “linhas”: “Desenvolver processos conducentes à regulação da 
certificação das aprendizagens”. Esta “linha de orientação” é mesmo profundamente contraditória com as 
restantes, se se tiver em conta que o que está subjacente é a referência à avaliação de conhecimentos 
uniformizados, a fazer em “provas nacionais” padronizadas, de tipo exame. Tendo em conta que nada é 
mencionado para superar essa dificuldade de articulação esta situação mostra bem como as escolas 
recebem passivamente todas as orientações ministeriais sem qualquer espírito crítico. No decorrer do ano 
lectivo foi decidido tornar obrigatória a realização de uma prova igual para todos os alunos do mesmo ano 
com vista a “desenvolver processos conducentes à regulação da certificação das aprendizagens” 
fornecendo assim, na pratica uma orientação para a leitura de um projecto educativo contraditório e 
insuficientemente discutido.  
 Deve também ficar claro que para avaliação do grau em que a generalidade dos professores estava 
próximo daquelas orientações metodológicas e pedagógicas, tinha sido feito nesta escola um inquérito a 
professores segundo o qual 75% da sua actividade docente consistia em “aulas expositivas” (Esta foi a 
categoria, aparentemente pouco reflectida, mas posta em questão por alguns professores da escola, que foi 
adoptada no inquérito. Mas, quer o sentido das respostas dos professores ao inquérito, quer as próprias 
categorias usadas sustentam o juízo de que existe uma grande distância entre aquelas “linhas de 
orientação” e a realidade das práticas e o estado de reflexão institucional da grande maioria dos 
professores desta escola. O conhecimento que o autor tem por experiência profissional, ao logo de 30 
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 Na pedagogia “não disciplinar”, a descoberta do “verdadeiro eu” decorre não sob 
a forma de uma punição (de uma contabilidade de punições e recompensas, como dizia 
Foucault), mas da “apreciação de um trabalho realizado”: “O exame não incide em 
infracções (embora estas possam surgir em condições de erros regulamentares), mas no 
modo de ‘corrigir irracionalidades e promover eficiência. É um exame produtivo e não 
coercivo...” (GOMES, 2001, p. 118, citando o Perfil) 135. A comparação de cada sujeito 
consigo próprio precede a comparação com os outros 136.  
 
  GOMES defende que esta concepção da avaliação e de pedagogia como 
“desenvolvimento completo e integral da pessoa” está presente em numerosas versões, 
incluindo a versão crítica neomarxista que projecta tal desenvolvimento num contexto 
de emancipação social e portanto de resistência colectiva à dominação” (idem, p. 119) . 
De facto, alguns pedagogos e sociólogos que fazem referência a uma tradição marxista 
de luta contra a dominação vêem mesmo tal pedagogia como factor dessa emancipação 
137. Mas isto é diferente de conceber um desenvolvimento da subjectividade num 
contexto de lutas sociais emancipatórias em que a (re)construção de sujeitos se faz de 
par, e em relação estreita, com o que nesta dissertação se vem designando por 

                                                                                                                                               
anos em escolas da subregião norte da área metropolitana de Lisboa, e em particular durante os anos 90 
em mais de uma dezena de escolas do concelho de Sintra, como professor de educação especial e como 
coordenador de apoios educativos, dá-lhe a convicção de que esta era a situação da maioria das escolas no 
início do século XXI quando começaram a ser elaborados os “Projectos Educativos” da maioria destas 
escolas.) Não ocorreu uma discussão que permita supor que estas orientações adoptadas no projecto, 
venham a ser efectivamente seguidas por um número significativo de professores. Como exemplo de um 
“contrato pedagógico” com um aluno, poderia referir-se um episódio de “negociação!” que levou à 
assinatura de um compromisso de comportamento por parte de um aluno de 12 anos com problemas 
emocionais, que o segredo profissional não torna possível referir aqui mais detalhadamente, mas que 
evidentemente é dos que está mais longe de poder ser responsabilizado deste modo. 
 Ainda na mesma escola, um dos recursos organizativos criados para obviar a problemas disciplinares 
foi um Gabinete de Atendimento ao Aluno (GAA), assim definido (ver definição em PEA, p. 21): 
“Funciona em espaço próprio e destina-se a receber e a aconselhar os alunos que voluntariamente 
procurem ou os que forem intervenientes em ocorrências disciplinares”. Repare-se que os alunos não 
cometem faltas disciplinares, mas são meros intervenientes em situações que se supõe na leitura do texto 
serem de natureza problemática do ponto de vista disciplinar. Em coerência com esta concepção da 
posição dos alunos face à “disciplina”, no registo de ocorrências, a seguir à “queixa” do professor – o 
termo queixa substituiu o termo “participação de falta disciplinar”, como se se tratasse de uma queixa 
judicial para regular questões controversas entre cidadãos – surge um campo em que se requer o registo 
da “queixa do aluno”, supõe-se que em relação ao professor que o enviou ao GAA.  
135 O que não tem nada de contraditório com outra apreciação que faz desta pedagogia de formação-da-
consciência”como consistindo em “técnicas de liberdade supervisionada e correcção por intermédio da 
auto-expressão” (GOMES; 2001, p. 123; cf p. 120 onde é referido o Perfil: “exposição pública de 
comportamentos adequados e desadequados”)  
136 Relacionar com a ideia da “maximização de si”, cuja génese é descrita no Subcapítulo 2.2. 
 Utilizando a teorização que DUBAR (1997) faz da identidade social, poderia dizer-se que se trata do 
progresso de cada um na escolha e realização de uma identidade que maximize a sua capacidade para 
competir e do desenvolvimento das competências para fazer reconhecer essa identidade. Mas a própria 
escolha é já um acto de vontade que define a futura posição social, ou a atribuição de grandeza. (Cf. 
comentário à teorização de Durkheim sobre a justiça social feito no início do Subcapítulo 2.5 desta 
dissertação) 
137 A questão da formação emancipatória tem um lugar central nas reflexões pedagógicas de Antonio 
Gramsci ( cf. MORROW e TORRES, 1997), assim como nas propostas pedagógicas de Paulo Freire. 
Essa é uma questão que está subjacente às reflexões do autor desta tese sobre a escola e a educação, 
mesmo que nunca as tenha colocado no foco da argumentação que aqui se desenvolve. A razão para isso 
está na opção a nível da definição do objecto de estudo e na necessidade de não complicar ainda mais a 
argumentação com uma problemática que exige uma abordagem tão complexa quanto a que aqui nos tem 
ocupado. 
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reflexividade institucional e confllitual, e em que a desocultação de determinantes 
socio-culturais se faz pela objectivação mútua dos sujeitos envolvidos na luta social e 
reforçados por ela 138.  No Subcapítulo 4.4, será analisado mais detalhadamente o que 
isto pode significar à luz de algumas teorizações de Bourdieu, mas, no subcapítulo 3.3, 
já foram referidos alguns dos seus contributos para esta concepção. 
  No artigo de Rui Gomes que vem sendo analisado, e no comentário que este 
autor faz à recensão de Telmo CARIA (ES&C, nº18, 2002), pode ler-se uma crítica às 
concepções das possibilidades contra-hegemónicas da escola pública que merece 
atenção, mas sem esquecer a ressalva feita no parágrafo anterior. Gomes vê na 
concepção das “capacidades” (139) como “alternativa aos dotes”, um ponto de 
convergência ou de articulação conceptual (140) de várias posições no “campo 
pedagógico” 141. A esse propósito, faz uma longa citação de um texto de 1971 da 
autoria de Bloom, Hastings e Madau, por sua vez citado por Cortesão e Torres, op. cit.) 
 

Contrastando com a ideia de utilização das escolas para fins de selecção está o conceito 
de que a educação tem como objectivo fundamental o desenvolvimento do aluno. Nesta 
perspectiva, a tarefa fundamental da escola é desenvolver no estudante aquelas 
características que o tornem capaz de viver, efectivamente, numa sociedade complexa. 
Na base de tudo isto está o facto de se admitir que as capacidades podem ser 
desenvolvidas por meios educacionais e que o máximo das potencialidades da escola 
deveria ser empregue no aumento da eficiência de cada indivíduo e não a predizer [ou a 
criar situações de aprendizagem que valem sobretudo pela seu poder discriminador] e 
seleccionar os mais bem dotados”. (GOMES, 2001, p. 119, citando Bloom, Hastings 
e Madau) 

 
GOMES faz notar que, para que este objectivo seja alcançado, “supõe-se a 

possibilidade de harmonizar as capacidades em cada indivíduo, numa versão liberal, ou 
de harmonizar os indivíduos em sociedade, numa versão mais colectivista, sendo certo 
que esse será sempre o resultado de um desenvolvimento ideal da pessoa” (idem). E 
chama também a atenção para que, no desenvolvimento desta ideia (“ancorada na 
ordem natural do desenvolvimento do aluno e no exercício livre das suas faculdades”), 
se articulam saberes de regiões diversas: “a administração que, deste modo, propõe 
formas racionais e igualitárias de planeamento da educação e de formação de 
professores; a pedagogia, que assim recupera a racionalidade de intervenção e o mito 
do indivíduo, posto em causa pela crise revolucionária; a psicologia que retoma o papel 
charneira na explicação dos processos de desenvolvimento, de aprendizagem e de 
                                                 
138 O próprio Rui Gomes reconhece que “o modo como os sujeitos dão um significado à experiência tem a sua própria história [...] 
dependendo dos próprios dispositivos de produção de significado” (p. 128). Embora chame a atenção para este aspecto, a fim de pôr 
em evidência os dispositivos usados pela pedagogia em análise, que pretenderia assumir o equipamento cognitivo como pronto a 
desenvolver, ele resulta da análise que Foucault faz dos processos de construção doa subjectividade, os quais estão relacionados com 
diferentes epistemas, por sua vez resultantes ou associados a diferentes situações históricas. 
139 Gomes utiliza este termo “capacidades” de um modo que não se distingue claramente do uso que 
outros autores fazem do termo “competência”. 
140 O termo “articulação conceptual” parece ser usado aqui no sentido que Foucault explora em 
Arqueologioa do Saber para mostrar como concepções antagónicas podem estar reunidas por uma mesma 
episteme. 
141 A terminologia de Bourdieu é aqui introduzida para sublinhar a leitura crítica que se está fazendo de 
uma análise que assenta em pressupostos foucaultianos já aqui analisados. Definindo algumas dessas 
posições no campo de elaboração do discurso pedagógico por alguns dos autores e correntes que têm 
vindo a ser referidos, pode ter-se em consideração: B. P CAMPOS e a sua proposta de educação sem 
selecção, os defensores da escola como formadora de “capital humano”, os personalistas cristãos, os que 
querem utilizar a escola para legitimar o “Estado democrático” pela justiça social que esta asseguraria, os 
que, numa perspectiva neomarxista, vêem neste papel legitimador da escola, contradições que abrem a 
possibilidade de esta desempenhar um papel contra-hegemónico e emancipador. 
Ver tb. GOMES, 2001, p. 95. 
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metacognição” (idem) 142. 
  O autor do artigo entende que estas ideias (que pressupõem uma ordem natural e 
harmoniosa do desenvolvimento da criança e do jovem em contextos de exercício livre 
das suas faculdades assentam numa “perspectiva optimista do homem” (GOMES, 2001, 
p. 95) e mostra como a teoria triádica da inteligência de Sternberg permite fundamentar 
e manter essa atitude optimista 143. Ao considerar e distinguir componentes de 
aprendizagem, componentes de realização e componentes de planeamento e controlo 
144, aquele modelo sustenta a hipótese de que os desempenhos inferiores de alguns 
alunos, quando comparados com uma norma avaliativa dada, podem ser explicados não 
tanto pela ausência de capacidades ou de conhecimentos mas por “diferentes 
capacidades de mobilizar as suas capacidades reais, quer por razões ligadas ao seu 
percurso biográfico, quer por não ter sido submetido a um adequado trabalho das 
competências cognitivas” (idem, ibidem, p. 120) 145. Daqui resultaram programas de 
promoção ou desenvolvimento cognitivo, como os que em Portugal foram propostos 
por exemplo por Leandro de ALMEIDA (1991), de inspiração fortemente psico-
cognitiva, mas também propostas como as do Projecto Dianoia, do Departamento de 
Educação da Faculdade de Ciências de Lisboa, que têm outras dimensões 
epistemológicas. Sendo, no entanto, adequado o comentário conclusivo de GOMES 
(pp. 120-121), segundo o qual estas orientações pressupõe um estreita ligação entre os 
aspectos cognitivos e emocionais do funcionamento mental e se inserem na “crença na 
possibilidade de todos acederem ao interior do seu potencial, pondo-o em acção” 146; o 
que implicaria uma penetração cada vez mais frequente da escola nos factores 
emocionais e motivacionais do aluno” 147 .  

Isto faz com que os julgamentos a que as crianças e jovens são submetidos na 
escola incidam directamente sobre a totalidade da sua pessoa e não só sobre os seus 
desempenhos em provas objectivas que dariam lugar a “julgamentos reversíveis”, os 
quais, como se viu no Subcapítulo 2.3, BOLTANSKI e THÉVENOT (1991) 
consideram os únicos que correspondem aos seus critérios de justa “atribuição da 
grandeza”, qualquer que seja a “cidade” e o tipo de “provas”. Mas, além de 
responsabilizar a totalidade da pessoa do aluno, esta concepção da pedagogia 
responsabiliza também a escola e a família por não criarem as condições para que cada 
um alcance o máximo desenvolvimento da potencialidade que lhe seria própria e 
especifica -- suposta como sendo dada à partida no genoma singular resultante da 
fecundação de um óvulo por um espermatozóide, ou no «sopro divino da alma»; 
desviando a atenção das relações com um sistema de emprego que não é capaz de 
utilizar, valorizar e recompensar as competências desenvolvidas, e mais ainda, quando, 

                                                 
142 No Capítulo 19, será dada mais atenção à primeira destas regiões, mostrando como é discutível o 
carácter “igualitarista” aqui mencionado. Ainda no presente capítulo, será analisada a perspectiva de 
Dubet sobre a crise da pedagogia aqui referida como resultante de uma hipotética, mas não caracterizada, 
“crise revolucionária”. 
143 Mantenha-se presente como Dubet explica semelhante atitude optimista pela retórica do “programa 
institucional”. 
144 Note-se que há psicólogos especialistas em educação especial, como J Morgado, que falam de 
competências de realização num sentido diferente da distinção que Bernstein faz entre competências de 
realização e competências de reconhecimento, considerando Morgado que certos jovens podem ter 
competências de realização superiores às de aprendizagem. 
145 Cf. SHAYER e ADEY, (1981), e ADEY, P. e SHAYER, M. (1994). 
146 O que pode ser relacionado com a questão dos contextos, tratada por GOMES (2001, p. 95). 
147 Gomes refere Mauss e Wittgenstein como tendo identificado esferas de existência que não estão 
governadas por esse específico regime de escrutínio. Sobre isso poderia também ter-se em conta Bourdieu 
em MP (1997, p. 65) e em geral na sua teorização do sentido prático. As análises de Wittgenstein, a que 
Gomes aqui se refere, são igualmente retomadas por Giddens (2000). 
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com o desfazer da sociedade salarial e o relançamento e intensificação da competição 
pelas posições sociais desejáveis, se produz uma escassez destas e se agudiza a falta de 
harmonização com um suposto pleno desenvolvimento das competências pessoais, ou 
mesmo, tão somente, com um desenvolvimento generalizado das competências dos 
jovens que lhes desse acesso generalizado a posições desejáveis – o que implicaria uma 
significativa atenuação das diferenças e levaria, portanto, a uma diferenciação social 
muito atenuada, aprofundando a tendência da “sociedade salarial” (CASTEL, 1995). 
Mas essa “sociedade salarial” está, pelo contrário, cada vez mais posta em causa pela 
lógica de relançamento da concorrência e da procura da maximização concorrencial de 
si. E a responsabilização da escola por este discurso pedagógico, adoptado pelos 
políticos que se vão sucedendo rotativamente na gestão do sistema educativo em 
Portugal, é tanto maior quanto mais frequente a aversão dos alunos à aprendizagem e a 
sua descrença e hostilidade para com uma escola pública de frequência obrigatória que, 
nem sequer nos casos de sucesso médio nas aprendizagens, assegura o acesso a 
posições minimamente desejáveis na divisão social do trabalho, mas continua a servir 
para justificar a diferenciação social e a legitimação do Estado pela aparência da 
redistribuição do conhecimento e das oportunidades educativas 148.  

Como já foi referido, a realidade da escola em Portugal não justifica que se lhe 
aplique plenamente a conclusão de Gomes segundo a qual: 
 

Os alunos da escola contemporânea são incitados a viver de acordo com um 
projecto de vida que inclui a decifração e melhoria do seu universo emocional, 
interpretação da vida doméstica e familiar, desenvolvimento de um estilo de vida 
que maximize a auto-realização. ( GOMES; 2001, p. 121) 

 
  É fácil perceber que esta pedagogia se adequa a jovens que Basil Bernstein 
caracteriza como tendo feito uma socialização primária segundo um código com 
orientação para significados gerais e para as pessoas, e que pode ser relacionada com o 
que este sociólogo designa por pedagogias invisíveis. A discussão lançada por 
Bernstein sobre as vantagens acrescidas que essas pedagogias têm para certos grupos 
sociais, deveria fazer pensar na sua adequação a finalidades “igualitaristas” na escola 
149. A menos que se limitem a ser mais um dispositivo de legitimação do Estado pela 
criação de “igualdade de oportunidades”.  
  Citando uma das obras de divulgação destas orientações para ensinar a aprender 
ou para aprender a estudar, que têm sido publicadas em Portugal desde que o Ministério 
da Educação sob o impulso da psicopedagoga Ana Benavente criou um quadro legal 
para apoios pedagógicos regidos por uma avaliação formativa, e num quadro que 
apontava para a excepcionalidade da retenção (criando a expectativa de um sucesso 
educativo total que a escola teria a responsabilidade de garantir), Gomes faz notar que 
estas pedagogias obrigam o professor a introduzir algumas normas que os alunos 
estejam dispostos a aceitar como sendo provenientes da sua própria deliberação 150:  
 

                                                 
148 Cf. GOMES, p. 122. Cf tb. BOUDON (1981) e DUBET (2004). 
149 Cf. a referência a Bernstein no Subcapítulo 3.4, e DOMINGOS et al. 1986. 
150 Introduzindo-as “subtilmente”, escreve Gomes. Mas por vezes nem tanto subtilmente. E quase sempre 
à custa de um aumento de conflitualidade na gestão da disciplina dentro da sala de aula. Cf. Education et 
Societé nº 4, 7 e 9 sobre a necessidade de negociação permanente da autoridade do professor enquanto 
que este tipo de pedagogias requerem que o professor possa usar muito mais discricionariamente a 
competência para fixar critérios de desempenho que até podem ser diferentes de aluno para aluno. Veja-se 
o que é recomendado em Carita et al (1997, pp. 93-98 – cit in GOMES, 2001, p. 126) sobre a tomada de 
apontamentos.  
Cf tb. FILIPE 2001, “Um caso de sucesso?”. 
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Para haver um efectivo rendimento escolar, é fundamental que o aluno interiorize a 
necessidade de gerir o seu tempo [...] Cada aluno terá de encontrar o seu método 
pessoal, aprendendo a distribuir o seu tempo de uma forma flexível e adaptada às 
necessidades, permitindo que se efectuem alterações ou mudanças em função das 
tarefas que têm de ser levadas a cabo e dos trabalhos que se espera que ele realize 
[...] 
É importante que se reconheça que, [...] ao elaborarem eles próprios um plano de 
trabalho racional [e individual] e ao respeitarem-no, este esforço poderá traduzir-se 
numa economia de tempo e energia e numa maior autonomia no seu funcionamento 
escolar. (Carita et al, 1997, citado em GOMES, 2001, p. 122) 

 
Perante as dificuldades de aplicação destas orientações pedagógicas que 
responsabilizam cada aluno 151, e perante o agravamento de alguns indicadores de 
aquisição de competências pelos alunos, os políticos que foram encarregues do governo 
da educação, com o aplauso geral dos comentadores, políticos, jornalistas e 
empresários, que querem da escola as mais variadas coisas, por vezes totalmente 
opostas, passaram a responsabilizar os professores e a sobrecarregá-los com tarefas de 
apoio suplementar de natureza tendencialmente individual (e evocando a necessidade 
de diligências compensatórias com base em critérios de justiça social); e isto tem sido 
feito desvalorizando as actividades de ensino/aprendizagem na sala de aula com a 
turma e em prejuízo da atenção devida aos problemas com que aquele tipo de 
orientações se confronta neste contexto; sem enfrentar, a esse nível de planificação da 
actividade de ensino-aprendizagem e de organização da escola 152, os problemas de 
articulação entre competências e conteúdos, a atitude dos alunos em relação ao estudo e 
à escola e as questões de disciplina, autoridade do professor e critérios de desempenho 
dos alunos, que continuam a desfrutar aí de «liberdade para não fazer nada», ou, se se 
preferir, numa linguagem um pouco mais distanciada da «sala de professores» e dos 
«comentários televisivos», de maior ou menor impunidade quando perturbam as 
actividades ou nelas se recusam a participar. 

Outra conclusão de Gomes, essa mais útil à compreensão do que se passa num 
sistema educativo tão heterogéneo como é o de Portugal nesta fase, vai ao encontro da 
ideia de que a escola, mais do que preparar para o mercado de emprego pela adequação 
do perfil e nível de formação ao perfil e nível dos postos de trabalho, prepara para um 
mercado de identidades que é o único que hoje pode assegurar a correspondência entre 
expectativas e posições sociais, ambas em mudança acelerada.  
 

O que importa sublinhar na nossa análise é o modo como este método converte as 
práticas pedagógicas em técnicas de revelação e descoberta de capacidades 
psicológicas, distribuindo-as segundo os desvios individuais das funções psicológicas 
normais” (GOMES, 2001, p. 126 ) 153 

 
É na medida em que esta revelação e descoberta, assim como a “conversão a si” 
(FOUCAULT, Hewison Lectures, 1980/1990), são realmente uma invenção da identidade e 

                                                 
151 Mas este tipo concepções responsabiliza no fundo, os professores. Para além do que já aqui foi posto 
em evidência por Gomes, considere-se o que escreve DUBET (2002) sobre a responsabilidade dos 
professores na motivação dos alunos, que é aqui analisado na Secção 3.8.3. 
152 A organização da escola e dos currículos podia ter sido mudada no sentido do trabalho de projecto, 
superando a organização em turmas e mesmo da organização curricular por anos e por disciplinas, mas 
não foi. Pode ver-se no Subcapítulo 5.6, quais as razões que alguns analistas da política de educação em 
Portugal encontram para isso. 
153 As últimas palavras desta citação são claramente uma glosa do que Foucault escreveu em Vigiar e 
Punir, mas aí a propósito de uma pedagogia disciplinar e normalizadora, como aqui foi referido no 
Capítulo 3.2. 
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uma negociação do seu reconhecimento 154, que estas práticas pedagógicas podem ser 
consideradas conciliáveis com o declínio da instituição, tal como o descreve Dubet, e 
contribuem para a preparação para o mercado de identidades. Por outro lado, 
contribuem para a naturalização de diferenças que sociólogos como Bourdieu e 
Bernstein explicam por diferenças na socialização primária 155. 

                                                 
154 Cf. DUBAR (1997), GOFFMAN, e também, num sentido crítico destas concepções, BOURDIEU 
(MP, 1997, p. 280) sobre as implicações sociais e psicológicas deste “reconhecimento”. 
155 Para considerações sobre a naturalização, pode ter-se em conta HABERMAS (1990), sobre as 
correntes filosóficas da filosofia da praxis; e BOURDIEU (1982/1998 e 1997). 
Ver tb Gomes, 2001, p. 95 sobre mercado de identidades. 


