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Abstract:  

     Key words: transnationalization, globalization, education policies, policy 

transfer, education system 

The main focus of the present investigation is on the transnationalization of the 

education policies in Cape Verde, Guine-Bissau and San Tome and Prince from 1974 to 

2002 and it deals mostly with the role played by the Portuguese co-operants in this field, 

namely teachers, teacher trainers and education technicians. 

Our investigation is based mostly on the theoretical and empiric analysis of the 

problematic of the transnationalizaton of the education policies, bearing in mind the 

concepts formulated by several renowned authors like those by Stone(2001, 2004) as 

well as by Dolowitz and Marsch (2002) concerning the area of knowledge transfer.  

The concept “transnationalization” we have used throughout this dissertation 

should be interpreted as a “carrefour”, that is, a crossroad of technical knowledge, 

resulting from the way the different mediators have shared their expertise and who 

gradually contributed to the implementation of the new education systems and the 

consolidation of the education policies of the countries just mentioned before. 

 We have also analyzed specific points of reference connected both with 

globalization and organization sociology theories  since the school is the main scope of 

action where the participants interact using diversified strategies due to their different 

interests and aims. Those schools are more and more confronted with education policies 

resulting from neoliberal assumptions therefore we label them “terminals” of the 

education policy journeys. 

The naturalist paradigm, which includes a qualitative and interpretative approach, 

answers for the design of this investigation, whose main strategy is the Oral History. The 

primary sources analyzed and the interviews made have enabled us to build our 

knowledge based on the “grounded theory” method (Glasser and Strauss, 1967), 

supported by the informatic programme Atlas TI. 

 We conclude that despite the weaknesses and fragilities of the Portuguese 

cooperation, this is the right arena for a more convergent transference of values and 

education (al) systems; it is a kind of hybrid territory where the knowledge transfer suits 

the local reality, independently of all the dilemmas resulting from globalization. 
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Resumo  

A investigação que se apresenta está subordinada à temática da 

transnacionalização das políticas educativas em Cabo Verde, Guiné-Bissau e S. Tomé e 

Príncipe, entre 1974 e 2002 e debruçou-se sobre o papel desempenhado pelos 

cooperantes portugueses (professores, formadores, técnicos da educação) neste domínio. 

O objectivo central da nossa investigação assentou na análise teórica e empírica 

da problemática da transnacionalização das políticas educativas, tendo como referenciais 

as concepções produzidas por diversos autores, mormente as de Stone (2001,2004) e 

Dolowitz e Marsh (2002) na área da transferência do conhecimento. 

O conceito “transnacionalização” por nós utilizado ao longo deste trabalho deve 

entender-se como um “carrefour” de conhecimentos técnicos, resultante da partilha dos 

saberes dos diversos actores que, paulatinamente, contribuíram para a construção dos 

novos sistemas educativos e consolidação das políticas educativas dos países em estudo. 

Tivemos, também, em conta referenciais no âmbito das teorias da globalização e 

da sociologia das organizações, na medida em que os locais de acção são as escolas, 

espaços de estratégias díspares e onde interactuam actores com interesses e objectivos 

diversificados. Escolas que, cada vez mais, enfrentam políticas educativas resultantes 

dos pressupostos neoliberais, pelo que, metaforicamente as designamos de “terminais” 

das viagens das políticas educativas. 

O design da investigação assentou no paradigma naturalista, com recurso à uma 

abordagem qualitativa e interpretativa, tendo como estratégia a História Oral. As fontes 

primárias por nós analisadas e as entrevistas realizadas permitiram construir 

conhecimento com base no método da “grounded theory” (Glasser e Strauss, 1967), com 

recurso ao programa informático Atlas TI. 

Concluímos que num contexto de debilidades e fragilidades da cooperação 

portuguesa, esta é uma arena propícia à transferência de valores e de sistemas educativos 

da forma mais convergente; é um território onde se descortinam hibridismos e onde a 

transferência de conhecimento se ajusta à realidade local, malgrado todos os dilemas 

resultantes do fenómeno da globalização 

Palavras-chave: transnacionalização, globalização, política educativa, 

transferência de políticas, sistema educativo. 
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Preâmbulo 

 A investigação que agora se apresenta é o resultado de um trabalho que teve 

início no ano lectivo 2003/04 durante a frequência da parte curricular do Mestrado em 

Ciências da Educação, na área de especialização de Administração Educacional. 

 Percurso longo e moroso, que qualquer investigação requer, sentimo-nos muitas 

vezes solitários, impotentes para continuar o nosso percurso quando algumas portas se 

nos fechavam, na medida em que esta é uma área sobre a qual existe pouca produção de 

conhecimento científico. Por outro lado, encorajavam-nos aqueles que diziam que 

ousáramos investir num domínio em que existe pouco interesse académico. Na realidade 

esta nossa paixão entre África, Cooperação e Educação, resulta em parte, das nossas 

raízes culturais e por outro da nossa experiência como cooperante. Sentimo-nos com o 

dever de dar visibilidade a um processo que tem sido pouco reconhecido pela sociedade 

portuguesa, realçando o contributo de muitos professores, técnicos de educação e 

responsáveis políticos, que em contextos adversos contribuíram para o desenvolvimento 

da educação nos países em estudo. 

 Este estudo não teria sido possível se os nossos respondentes não tivessem 

acedido a participar nele e não seria justo se aqui não lavrássemos os nossos sinceros 

agradecimentos, quer a professores/formadores, quer a técnicos da educação ou 

responsáveis políticos. Agradeço àqueles que nos facilitaram o acesso a documentos 

pessoais e que nos permitiram reescrever itinerários que ainda não estão a público.  

 Agradeço ao Professor Dr. Natércio Afonso pela orientação científica que me 

deu ao longo destes anos de investigação, pela sua paciência e disponibilidade que 

sempre manifestou.          

 Agradeço ao GAERI, na pessoa da sua directora de então, Dr.ª Maria Emília 

Galvão que permitiu a minha entrada nesse organismo para que pudesse consultar os 

inúmeros dossiers com documentos únicos sobre os assuntos investigados e à Dr.ª 

Rosalina Moura, elo de contacto neste organismo. 

 Aos meus (minhas) amigos (as) que me encorajaram a não desistir da 

investigação, sobretudo aqueles que comigo partilharam os caminhos da cooperação e 

que se tornaram cúmplices deste projecto. 
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 À minha família alargada, no sentido africano do termo e em particular ao 
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Introdução 

 O presente estudo insere-se no âmbito das Ciências da Educação, 

particularmente na área de especialização da Administração Educacional e subjaz-lhe a 

vontade de interpretar a transnacionalização das políticas educativas, na área da 

Cooperação Portuguesa, na sua vertente educacional, através de actores (professores, 

formadores, autores de manuais, políticos com responsabilidades nesta área) para nós 

considerados como os representantes de uma política de interesse nacional, a 

Cooperação, em territórios outrora colonizados por Portugal, como são os casos da 

República de Cabo Verde, da República da Guiné - Bissau e da República Democrática 

de S. Tomé e Príncipe, países por nós seleccionados para este estudo.  

 A temática que anima esta tese e que tem como título “A transnacionalização 

das políticas educativas: itinerários da Cooperação Portuguesa em Cabo Verde, Guiné-

Bissau e S. Tomé e Príncipe (1974-2002)”, pretende enfatizar a reconfiguração das 

políticas educativas, tendo como referência o quadro da globalização no qual ocorre uma 

interacção constante entre o local e o global. Por outro lado, com o quadro referencial 

das políticas educativas em Portugal e do profissionalismo docente, pretendemos 

analisar o modo como os nossos actores contribuíram para a instalação de uma 

interdependência das práticas educativas, em cenários detentores de matrizes subtis em 

que a influência de uns se sobrepunha à de outros.  

 Domínio vasto, a Cooperação Portuguesa incide sobre diversas áreas, pelo que 

é nosso propósito, para já, restringir o campo de estudo à área da educação sem, 

contudo, descurar outros aspectos que nos pareçam relevantes. Iniciada logo a seguir ao 

processo revolucionário ocorrido em 1974, foi necessário esperar alguns anos para que 

se apaziguassem ressentimentos provocados pela colonização, se cicatrizassem os 

traumas causados pela descolonização, para que, progressivamente, se esbatessem 

preconceitos e se afirmassem verdadeiras relações de cooperação bilateral entre os 

estados, pautadas pelo respeito mútuo e pelo interesse em aprofundar uma “Cooperação 

para o Desenvolvimento”.  

  Entendida, latu sensu, como a transferência de recursos de um país para outro 

com o objectivo de promover o desenvolvimento do país receptor (Monteiro, 2001), o 

termo cooperação tem sido utilizado indiferenciadamente, quer como sinónimo de 

assistência, quer como de ajuda. Todavia, cooperar significa trabalhar ou agir, 
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conjuntamente, para determinado fim específico, através de cooperantes, pessoas 

geralmente com conhecimentos técnicos específicos, que colaboram no 

desenvolvimento económico, social e cultural de um país receptor de ajuda, no âmbito 

de uma intervenção de desenvolvimento. Na sua raiz etimológica e de acordo com 

Machado (1981), autor do Grande Dicionário da Língua Portuguesa, o adjectivo 

cooperante é proveniente do latim cooperari (verbo intransitivo), que significa “ operar; 

trabalhar juntamente com alguém; colaborar; actuar ao mesmo tempo e para o mesmo 

fim.” 

 A Cooperação Portuguesa foi assumindo um carácter descentralizador, 

porquanto existem diversos organismos da administração central (Ministérios, 

Secretarias de Estado, entre outros) que desenvolvem actividades de cooperação, 

competindo ao Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento (IPAD) a sua 

coordenação. Neste sentido, ainda há a referir a participação de novos actores da 

sociedade civil e a participação dos actores dos países receptores da ajuda para que se 

concretize a ajuda ao desenvolvimento. 

 O conceito de cooperação para o desenvolvimento foi evoluindo, ao longo dos 

tempos, de acordo com os valores dominantes sobre o desenvolvimento e com o sentido 

de co-responsabilidade dos países mais ricos em apoiarem os mais pobres, pelo que não 

existe uma definição única, completa e válida. 

 Assim, na década de 70, o termo de Ajuda Pública ao Desenvolvimento (APD)1 

foi definido pelo Comité de Ajuda ao Desenvolvimento, da OCDE, assunto que 

retomaremos na III parte deste trabalho. Apontemos, no entanto, que Portugal foi 

membro fundador do CAD, tendo-se retirado em 1974, para voltar a reingressar em 

1991, depois da adesão à União Europeia. Portugal insere-se no grupo dos países que 

fazem parte da Comunidade Doadora Internacional, razão pela qual tem de reequacionar, 

frequentemente, a sua APD na medida em que é nas instituições de Bretton Woods, 

agências da ONU, CAD, Convenção de Lomé que se definem as políticas 

                                                 

1 O termo Ajuda Pública ao Desenvolvimento (APD) foi definido, pelo CAD, como um conjunto de 
recursos humanos, financeiros e materiais que, sob a forma de donativos ou empréstimos, são transferidos 
para os PVD (países em vias de desenvolvimento) directamente pelos organismos estatais do país doador 
ou, de forma indirecta, através dos vários organismos multilaterais financiados pelos países doadores, 
como é o caso do Banco Mundial, do Fundo Monetário Internacional ou CAD (Monteiro, 2001).  
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condicionantes da APD, cada vez mais assentes na qualidade e na eficácia. Neste 

sentido, a política de cooperação engloba a APD.  

 Actualmente, fruto do fenómeno da globalização, a cooperação para o 

desenvolvimento vem sendo repensada, por todos os dadores, até porque a ajuda se tem 

revelado infrutífera em diversos domínios.  

 Sem querermos ser exaustivos, diremos que será em torno desta temática que 

analisaremos os contributos dos cooperantes da educação, através de procedimentos 

metodológicos de natureza qualitativa e quantitativa, para além da pesquisa documental 

inerente a este tipo de análise. 

 Como tema de investigação, a primeira hipótese de trabalho por nós colocada 

focalizou-se na área dos programas de ajustamento estrutural financiados por 

organismos internacionais a um dos países referidos inicialmente. Face às dificuldades 

encontradas, durante a fase de contactos e de pesquisa documental, mormente a falta de 

interlocutores e a ausência de dados fidedignos, decidimos inflectir o nosso percurso e 

optámos por uma temática aliciante, a da transnacionalização das políticas educativas, 

no âmbito da Cooperação Portuguesa, e sobre a qual existe uma reduzida literatura, 

sobretudo no que concerne à educação. Entenda-se por este conceito (Cortesão e Stoer, 

2002), o campo onde se reflectem as mudanças da economia global, da política e das 

práticas educativas.  
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1. Problema: pertinência social e científica 

 O quadro político instaurado pela Revolução de Abril de 1974 conduziu ao 

processo de democratização da sociedade portuguesa e tomou, também, como 

prioridade, a independência das colónias. 

 Assim, a Lei nº7/74 de 27 de Julho, aprovada pelo Conselho de Estado, 

consagrará juridico-constitucionalmente o direito à independência das ex-colónias, 

matéria que fazia parte do Programa do Movimento das Forças Armadas, quer por 

pressão internacional, quer pela situação interna que o país vivia e pelo desejo dos 

movimentos de libertação.   

 Assumindo um lugar privilegiado, Portugal assume, por força das 

circunstâncias, um conjunto de acordos de cooperação com as suas ex-colónias, em 

diversos domínios, particularmente no da educação, com o objectivo de ajudar a suprir 

as carências sentidas na área da educação e formação, contribuindo para a constituição 

de novos quadros. O legado colonial herdado do período do Estado Novo era pesado e 

sentia-se com acuidade a falta de quadros africanos especializados que ocupassem as 

vagas de direcção deixadas pela administração portuguesa, fruto das perturbações sociais 

e mudanças políticas que se fizeram sentir na altura. Portugal assumia, assim, a 

responsabilidade moral de apoiar as jovens repúblicas africanas. A cooperação 

institucionalizava-se a nível social e político e era assumida como uma área de acção 

institucional. 

 É neste contexto que são enviados diversos cooperantes, ao abrigo de acordos 

de cooperação técnica e científica, com o objectivo de se contribuir para um aumento do 

nível de conhecimentos, de qualificações, de competências técnicas, ou seja, aumentar o 

capital intelectual desses países, cruzando-se os interesses políticos do Estado português, 

o da manutenção de uma posição de destaque face a outros estados que pretendiam 

investir nos PALOP, com os interesses pessoais e motivações de cada um dos 

interlocutores. Em 1975, entre Junho e Julho2, assinavam-se os primeiros acordos gerais 

de Cooperação e Amizade com as ex-colónias, os quais incidiam na abertura de 

perspectivas para a construção de uma cooperação leal, fraterna, entre os respectivos 

                                                 
2 Os acordos são assinados nos seguintes locais e datas: em Lisboa a 11 de Junho, com a Guiné (Decreto 
nº 75 - Diário do Governo, 1ªSérie, nº22, de 27 de Janeiro de 1976); na cidade da Praia a 5 de Julho, com 
Cabo Verde (Decreto nº78 - Diário do Governo, 1ªSérie, nº22 de 27 de Janeiro de 1976); em S.Tomé, a 12 
de Julho (Decreto nº 68 - Diário do Governo, 1ªSérie, nº20 de 24 de Janeiro de 1976). 
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povos, desenvolvendo-se relações de amizade e de cooperação nos domínios económico, 

financeiro, cultural e técnico.  

 Simultaneamente, o país assistia a grandes transformações no campo da 

educação, depois de um longo período de submissão aos princípios ideológicos do 

Estado Novo, alargando-se a massificação do ensino, alterando-se a gestão das escolas, 

em suma, reconfigurando-se o papel do Estado. 

 Paulatinamente, Portugal vai assumindo um conjunto de acordos estratégicos de 

cooperação no sentido de assegurar a presença cultural portuguesa nos PALOP, na 

medida em que, fruto da conjuntura mundial, outros organismos internacionais 

delimitavam as suas fronteiras de intervenção. Refira-se que, a partir do início da década 

de oitenta, os programas da conjuntura internacional e outros organismos internacionais 

de ajustamento estrutural estavam inscritos nas agendas políticas de grande parte dos 

estados africanos.   

 Numa postura de “diálogo franco e aberto” (Portugal dez anos de Cooperação, 

1995:10) foram sendo acordados “Programas Quadros” (idem:10) bienais, conjugando 

interesses mútuos dos Estados envolvidos, definindo os objectivos prioritários em que a 

cooperação portuguesa se deveria inscrever. Refira-se que Portugal foi a última 

metrópole europeia a conceder a independência às suas colónias e se viu confrontado 

com a necessidade de encontrar estratégias pragmáticas para se afirmar no novo 

contexto africano, espaço, igualmente, controlado por outras potências europeias. A 

França fora a potência precursora da cooperação europeia em África.    

 Com a assinatura da IV Convenção de Lomé, em 1988, o Ministro dos 

Negócios Estrangeiros vigente propôs a inclusão de formas de assistência a países que 

mantivessem laços linguísticos, culturais ou de complementaridade económica, partindo 

do pressuposto de que as relações humanas e culturais eram a base da cooperação. A 

promoção da língua portuguesa tornou-se uma prioridade da política de cooperação, 

investindo-se, ainda mais, na área da educação nos PALOP. Pela mão do Brasil surgiu a 

ideia da constituição de uma Comunidade de Países de Língua Portuguesa, facto que se 

veio a institucionalizar a 17 de Julho de 1996, com a Comunidade de Povos de Língua 

Portuguesa (CPLP).  

 As Grandes Opções do Plano para 1997, do XIII Governo Constitucional, que 

assumiu funções em Outubro de 1995, darão prioridade à cooperação com os estados 
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africanos de língua portuguesa, privilegiando-se a conclusão e a operacionalidade de 

centros culturais, para além da cooperação tradicional na área do ensino.  

 As iniciativas governamentais para melhorar, em sentido amplo, a educação 

nacional também se reflectem nos PALOP, porquanto uma das grandes preocupações da 

APD portuguesa assenta na prioridade da formação técnicoprofissional, da formação de 

quadros superiores e da educação em geral. 

 Espaço de múltiplas contradições, a educação é uma área que nos permite 

analisar a origem das várias situações de transnacionalização no vasto quadro que é o da 

globalização. Desejamos descortinar as razões que induzem os professores a 

desempenhar a sua actividade profissional nos países objecto deste estudo e se os seus 

interesses se coadunam, ou não, com as estratégias delineadas pelo Estado português em 

matéria de cooperação para a educação. 

 Perante este quadro e resultante de uma reflexão pessoal, conscientes de que a 

identificação do problema é crucial para qualquer trabalho de índole científica, 

definiremos como problema de partida o seguinte:   

 Que papel desempenham os cooperantes (professores, formadores e técnicos da 

educação) na transnacionalização das políticas educativas em Cabo Verde, Guiné-Bissau 

e S. Tomé e Príncipe, entre 1974 e 2002?  

 A partir desta questão outras emergem no sentido de se conhecer o processo de 

Cooperação, desde a sua génese à maturidade, articulando-o com a transnacionalização 

das políticas educativas que se têm feito sentir.  

 Assim, a propósito deste problema central poderemos colocar um conjunto de 

questões que nos parecem pertinentes: 

1º- Questões alusivas ao papel do Estado enquanto mentor de política e de 

políticas:  

• Que transformações políticas ocorreram, entre 1974 e 2002, no âmbito da 

Cooperação Portuguesa para a área da educação?  

• Que articulação existe entre a política educativa nacional e as “políticas” da 

Cooperação?  
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•  Que influência da política educativa portuguesa perdura noutros sistemas 

educativos? 

• A agenda política da Cooperação Portuguesa tem acompanhado o quadro da 

globalização? Harmonizar-se-á com os princípios orientadores de outros organismos 

internacionais? 

2º- Questões alusivas ao papel do cooperante da educação no terreno: 

• Como se processa o acesso à cooperação? 

• Como se constrói a figura do cooperante da educação? 

• Qual o perfil do cooperante da educação?  

• Como decorrem as lógicas de acção dos cooperantes? - Estratégias entre a lógica 

estatal e a individual, expectativas, dilemas, contributos e recompensas. 

Tratando-se de fenómenos sociais será necessário ter em conta que “o real 

ultrapassa sempre os limites do racional principalmente se tratar de fenómenos 

particularmente complexos como são os fenómenos sociais” (Boudon, 1984:332), pelo 

que as questões apontadas como matriz desta investigação constituíram, desde logo, 

caminhos provisórios para a construção do conhecimento. 

Através destas questões olhámos a realidade da cooperação portuguesa tendo 

consciência do grau de subjectividade, dada a nossa experiência decorrente das funções 

exercidas como professora cooperante na República da Guiné-Bissau, em 1982. 

Contudo, convém balizar a temporalidade desta investigação, que abrangeu cerca de 28 

anos, entre 1974 e 2002, período vastíssimo e profícuo em mudanças globais. 

Tendo em conta a escassez de estudos na área das Ciências de Educação, em 

Portugal, sobre esta temática, pareceu-nos pertinente dedicar a nossa atenção a este 

assunto, dada a dispersão de informação que fomos detectando. Grosso modo, a maioria 

dos estudos realizados neste domínio tem incidido sobre a área pedagógica e afins. Por 

outro lado, este estudo reporta-se a um período vasto de mudanças significativas no 

domínio educacional, que também acabaram por ser “transferidas” para os PALOP, já 

que os modelos aí criados tinham uma matriz vinculatória à ex-metrópole. Assim, com 

base nos Acordos de Cooperação (Anexo nº4, Vol.II, da tese), bem como nos Programas 
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de Cooperação, na experiência de diferentes actores, nas suas práticas em contextos 

escolares adversos, constituímos o corpus deste trabalho, a partir do qual tentámos 

produzir conhecimento científico em Ciências de Educação. 

Pretende este estudo colmatar as lacunas apresentadas neste domínio e revelar os 

contributos de diversos professores e técnicos da educação para que as políticas de 

cooperação do Estado português tivessem a sua exequibilidade. Poderá servir como 

valor acrescentado para o conhecimento da influência da realidade escolar portuguesa 

noutros países. 

Consideramos ser pertinente para o domínio da Administração Educacional, 

conhecer os percursos destes actores sociais que, ao longo deste período de estudo, 

construíram uma identidade profissional própria ou mesmo uma cultura de grupo, que se 

torna importante conhecer e, porventura, lançar pistas explicativas e abrir caminhos para 

estudos vindouros. 

2. Objecto de estudo, objectivos e problemática 

 O objecto que se pretende estudar é, pois, a transnacionalização das políticas 

educativas, olhadas através da cooperação portuguesa, na sua vertente educacional, 

tendo em conta a acção de diversos actores. Pretende-se precisar o sentido e o alcance 

das mudanças políticas e organizacionais ocorridas a partir da Revolução de Abril, 

descortinar os antagonismos latentes entre duas esferas distintas, a do poder central e a 

dos actores e, a partir daí, interpretar as medidas tomadas situando-as no âmbito das 

macro, meso e micro políticas.  

 Tal como referem Quivy e Campenhoudt (1992), em Ciências Sociais, os 

objectivos de uma investigação prendem-se com o reconhecimento de uma dada 

realidade pouco ou deficientemente estudada. Assim, face à exiguidade de estudos neste 

domínio, parece-nos importante que a presente investigação enfatize, através da recolha 

de dados que efectuámos, os saberes práticos, as competências profissionais dos 

cooperantes e a constituição deste grupo profissional. 

 Pretende-se compreender a constituição de uma identidade, a dos cooperantes, 

nos seus modos particular e diverso, numa perspectiva sociológica, interpretando e 

explicando os seus percursos profissionais, tendo como alvo a sua vivência pessoal e 

interacção colectiva, a sua realização pessoal e profissional.     
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 Como tal, teremos como objectivo central desta investigação a análise teórica e 

empírica da problemática da transnacionalização das políticas educativas, através da 

cooperação, com actores que desempenham papéis na escola, vivenciada como 

organização social formal, onde profissionais docentes desempenham funções, com 

pouca ou nenhuma orientação, formal e estratégica. Tivemos em conta o contexto 

político de universos diferentes, no sentido de se compreender de que forma as lógicas 

de acção dos professores cooperantes se coadunam com as lógicas políticas emanadas 

pelo poder central.  

 Sem querermos ser exaustivos, definiremos o conceito de lógicas de acção 

como as combinações de estratégias e de objectivos que explicam os comportamentos e 

as atitudes dos actores, relacionando-os com os seus interesses e valores. Esta noção 

remete-nos para a racionalidade dos actores, que orienta e dá sentido às suas práticas e 

escolhas. De acordo com Sarmento (2000:147) elas constituem “conteúdos de sentido, 

relativamente estáveis e consolidados, com que os actores sociais interpretam e 

monitorizam a acção nas organizações, ordenando, ainda que de forma precária e 

provisória, a realidade organizacional aparentemente fragmentária e dispersa”. Estas 

lógicas são construídas na “acção” e pela”acção” e podem referir-se a indivíduos ou 

colectivos, sendo justificadas ou percebidas pela descrição e análise dos seus efeitos 

(Barroso, 2004).  

 Para a análise do fenómeno da transnacionalização das políticas educativas 

socorremo-nos dos contributos da Ciência Política, da Economia Política e da Sociologia 

das Organizações e debruçámo-nos sobre as políticas de centralização/descentralização, 

orientações estratégicas veiculadas entre os diferentes actores organizacionais. 

 Não é nosso objectivo apresentar qualquer modelo de cooperação para a área do 

ensino, defender ideologias que perpassaram vinte e oito anos de cooperação ou criticar 

modos de organização escolar nas jovens repúblicas africanas. Pretendemos, sim, 

destacar ambiguidades, inconsistências, inventariando lógicas de acção e modelos de 

adaptação às políticas globalizantes que cada vez mais regulam os contextos educativos 

que se pretendem diferenciados, mas que no fundo apresentam um carácter isomórfico. 

 Este isomorfismo resulta de uma “política educacional viajante” gerada na 

arena internacional e aplicada ao local, depois de entendida, reinterpretada, negociada e 

ajustada.  
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 As políticas públicas de educação são vistas, cada vez mais, como um conceito 

alargado que não se circunscreve apenas à acção governamental. Pelo contrário e de 

acordo com Carvalho (2006) elas constroem-se pela mão de diversos actores que 

participam na sua definição: “ devem ser entendidas como espaços comunicacionais e 

sociais nos quais se exprimem e interagem diferentes modos de relação com o mundo 

educacional” (idem:38) 

 É nosso propósito investigar o antagonismo existente entre dois eixos que 

consideramos serem opostos: o da lógica estatal e o da lógica dos cooperantes. 

Pretenderemos verificar se as políticas governamentais influenciaram ou manipularam 

as decisões e as condutas dos actores, neste caso, os professores ou outros agentes 

ligados à educação, de modo a que estes propagassem as finalidades da política 

educativa portuguesa. Por outro lado, face à regulação existente, controlada por 

normativos, pretendemos descortinar até que ponto os cooperantes conjugam essa 

prática com as políticas educativas dos estados africanos, ou se participam na construção 

das políticas de educação, lendo e interpretando a realidade à sua maneira.   

 Assim sendo, o estudo empírico assenta numa investigação qualitativa e 

interpretativa, na medida em que utilizaremos estratégias de investigação diversificadas, 

analisando os fenómenos na sua complexidade e contexto natural. A riqueza dos dados 

em pormenores descritivos permitir-nos-á responder às questões de partida e eixos de 

análise, sem termos a preocupação de confirmar hipóteses. Interessa-nos, sobretudo, 

todo o processo de investigação, tentando descortinar as interpretações que os actores 

detêm sobre o seu contexto profissional, nomeadamente a sua experiência, para tentar 

pôr a descoberto as dimensões e as interelações importantes na problemática em causa.  

 A nossa estratégia de investigação passou pela História Oral como forma de 

recolha de depoimentos, que nos permitissem constituir um fundo documental e que nos 

servisse de fonte complementar às fontes escritas. Para isso socorremo-nos de uma 

amostra ocasional, constituída por actores que tivessem tido ligação à cooperação 

portuguesa. De uma forma sucinta, sobre o conceito de amostra diremos que esta 

“consiste num grupo de membros seleccionados a partir da população” e que pode ser 

probabilística (aleatória, estratificada ou por grupos) ou não (ocasional e deliberada) 

(Afonso, 2005:114). 
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  Neste modelo de investigação, o investigador é o principal instrumento de 

pesquisa de dados, pelo que pretendemos adoptar a postura de questionamento 

permanente dos mesmos, reformulando, também as interacções sociais decorrentes da 

colheita dos dados.    

 No que concerne ao design da investigação a aplicar ao modelo acima referido, 

este passou pela determinação do campo de observação da pesquisa, seguido da 

organização e estruturação dos dados, depois de recolhidos e respectiva codificação, 

para, finalmente, se chegar à interpretação e verificação das conclusões, de forma 

rigorosa, com vista à produção de conhecimento. 

 Este design de investigação assenta num pressuposto de finalidades que 

passamos a enumerar: 

• proceder a um levantamento sobre o estado da investigação acerca da problemática 

da transnacionalização das políticas educativas, através da Cooperação Portuguesa 

na sua vertente educacional; 

• elaborar uma síntese interpretativa sobre a evolução das políticas educativas 

nacionais, tendo em conta as tendências da globalização; 

• analisar os dispositivos da Cooperação Portuguesa, bem como o enquadramento 

teórico e conceptual que lhe está subjacente; 

• proceder a um levantamento de todos os acordos de cooperação técnica 

estabelecidos entre o governo português, outros dadores internacionais e as jovens 

repúblicas africanas (Cabo Verde, S. Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau), no sentido 

de se analisar as lógicas de acção de todos os actores; 

• destacar as abordagens sociológica e política da escola para melhor entendermos a 

assunção de determinadas estratégias  dos actores; 

• caracterizar os contextos organizacionais onde se desenrola a acção dos 

cooperantes da educação; 

• estabelecer uma comparação entre os “modus vivendis” (execução profissional) 

dos professores cooperantes nos países em questão, para se estabelecer um quadro 
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teórico que permita visualizar os seus contributos para as novas formas de 

regulação.  

3. Estruturação do trabalho 

 A estruturação desta tese obedece à seguinte divisão: três partes, iniciando-se 

com uma introdução, seguida da apresentação do problema e da sua pertinência social e 

científica e da apresentação do objecto de estudo, objectivos e problemática subjacente. 

 Na primeira parte, designada por quadro teórico e metodológico, damos conta 

dos principais contributos da investigação científica e da reflexão teórica para o presente 

estudo. No que se refere ao enquadramento teórico-conceptual reflectimos sobre a 

emergência de um novo conceito, o de globalização e sobre a problemática desta área 

nas Ciências Sociais (ponto um). Sintetizamos as teorias sobre a globalização 

económica, política, cultural, educacional e analisamos de que forma se procede à 

transnacionalização das políticas educativas. No segundo ponto deste capítulo, 

abordamos as teorias das organizações e das organizações educativas, seguidas do 

profissionalismo docente (ponto três), para terminarmos com a contextualização e a 

evolução das políticas educativas portuguesas, tendo em conta as rupturas e 

continuidades ocorridas após a Revolução de Abril de 1974 (ponto quatro).  

 No que refere ao enquadramento metodológico, Cap.II, da primeira parte, 

justificamos a abordagem metodológica por nós seleccionada, bem como os 

procedimentos e instrumentos de recolha de dados e formas de tratamento dos dados, 

numa procura de concomitância com as linhas orientadoras da investigação. Das 

conclusões a apresentar pensamos prospectivar outras áreas de investigação 

complementares a esta temática que se desenharão como continuidade deste estudo.   

 Na segunda parte esboçamos o contexto deste estudo, consagrando o capítulo I 

à natureza das políticas e a política de educação no contexto da Cooperação portuguesa. 

No capítulo II analisamos os vectores orientadores da política de cooperação e, no 

capítulo III, debruçamo-nos sobre a política de cooperação nos países do nosso estudo. 

No capítulo IV designado de “política de cooperação: a emergência de novas dinâmicas 

de regulação” analisamos a Cooperação portuguesa e a multilateralidade das políticas 

educativas, tendo em conta os pressupostos, objectivos e resultados face a outros 

organismos dadores tais como: Banco Mundial, PNUD, FMI, UNESCO, Convenção de 



 
27 

Lomé, Comité de Apoio ao Desenvolvimento (CAD) da OCDE. Passamos em revista a 

Ajuda Portuguesa ao Desenvolvimento (APD) no âmbito das interdependências das 

políticas educativas: o tipo de serviços e investimentos por parte de Portugal na área da 

educação e as novas tendências da APD, tendo em conta os mecanismos da 

globalização.  

 A terceira parte é dedicada à apresentação dos dados. No capítulo I, que tem 

como título, “Itinerários dos cooperantes da educação: utopias, vivências e contributos 

para as dinâmicas locais na regulação da educação”, apresentamos os resultados tendo 

em conta os contextos de acção, os actores e as políticas. Analisamos o estatuto jurídico 

do cooperante, as formas de acesso à cooperação, a construção da figura de cooperante e 

o tipo de perfil bem como os contextos de acção onde se movimentam os actores, 

esmiuçando as suas práticas, os seus contributos e os seus dilemas, concluindo com a 

transnacionalização das políticas educativas. O capítulo II será constituído pela síntese e 

pelas conclusões, numa perspectiva de análise das questões orientadoras de pesquisa 

colocadas, inicialmente, e observação das respectivas respostas, tendo em conta os 

objectivos, as hipóteses traçadas e as possíveis conclusões.  

 A tese é complementada com um conjunto de anexos, nomeadamente 

legislação, acordos de cooperação, fontes primárias, dados estatísticos (quadros e 

gráficos), entrevistas e por uma bibliografia sobre esta temática.  
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I Parte: Quadro teórico e metodológico 

 

 

 

 

 

 

“ – Irás contar-me o que recordares. A mim chegam fragmentos de factos, farrapos de eventos e 

deles extraio uma história, entretecida de um desígnio providencial. Tu, ao salvares-me, deste-

me o pouco futuro que me resta, e eu pagar-te-ei restituindo-te o passado que perdeste. 

- Mas talvez a minha história seja sem sentido… 

- Não há histórias sem sentido. E eu sou um dos homens que sabem descobri-lo mesmo onde os 

outros não o vêem. Depois disso, a história torna-se o livro dos vivos, como uma ressonante 

trombeta que faz ressurgir do sepulcro os que eram pó há séculos…Só que demora muito, é 

preciso considerar os acontecimentos, ligá-los, descobrir os nexos, mesmo os menos visíveis 

(…).”    

Diálogo de Baudolino com Nicetas Coniates. In, Eco (2002:19) 
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Cap. I: Quadro teórico – conceptual 

 Neste capítulo daremos conta do quadro de referência enquanto estrutura 

abstracta que liga todas as componentes deste estudo, o qual engloba as concepções, 

conceitos e teorias que estão na base desta investigação. Pretendemos explicar as 

relações que existem entre os conceitos que iremos estudar, tendo em conta o quadro 

teórico, cuja função é a de apoiar e dar a perceber o problema de investigação.   

 O quadro conceptual foi elaborado a partir da problemática delineada, tendo em 

conta que existe um conjunto de problemas articulados entre si, interessantes para uma 

investigação teórico-empírica. 

 Partindo deste pressuposto, entendemos elaborar um quadro conceptual que 

tivesse em conta a contextualização das políticas educativas portuguesas a partir de 

1974, de forma a compreendermos melhor a aplicação das mesmas ao sistema de 

Cooperação Portuguesa. Entendemos ser importante enquadrá-las no contexto actual da 

globalização, destacando o papel do Estado nesta problemática e definindo os seus 

conceitos fundamentais. Focalizaremos, ainda, a nossa atenção sobre as políticas de 

descentralização, as dinâmicas de regulação do sistema educativo e os modos de 

regulação estatal.  

 De seguida, dedicaremos a nossa atenção às questões sobre as teorias 

organizacionais e das organizações educativas, particularmente sobre a escola enquanto 

unidade organizacional, local onde interagem diversos actores profissionais que têm um 

papel a cumprir.   

 Finalizaremos este quadro conceptual com a análise da dimensão pessoal e 

social dos nossos actores, partindo do momento em que se constrói essa identidade até 

ao encontro com a realidade profissional: o seu papel social, as suas funções, a sua 

actuação, encaradas numa perspectiva sincrónica e diacrónica. 

 A este quadro conceptual que orientou a investigação presidiu uma perspectiva 

dinâmica, holística, assente num quadro metodológico pluralista com o objectivo de se 

descrever uma determinada realidade social, tendo sempre presente que era necessário 

contextualizar o conhecimento, reflectir sobre o mesmo e torná-lo credível. 
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Comungamos da ideia de Sousa Santos (1998) quando acentua a tónica no pluralismo 

metodológico: 

“Perdida a inocência empirista, a via de acesso ao conhecimento certo tornou-se uma via sinuosa 

e cheia de percalços, em suma, uma via dolorosa. Ao contrário do que à primeira vista poderia 

parecer, quanto mais precária e provisória se tornou a verdade, mais difícil e arriscado se tornou o 

caminho para a obter. Essa consciência da complexidade traduziu-se na ideia de que, se não há 

um caminho real para aceder à verdade, todos devem ser tentados, na medida do possível.” 

(idem:83)  
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1. Teorias da globalização 

 

“O desafio central que enfrentamos hoje, é o de assegurar que a globalização se 

torne uma força política para todas as pessoas do mundo, em vez de deixar 

milhares de milhões na pobreza. A globalização inclusiva deve ser construída a 

partir das forças de mercado, apesar de estas, por si próprias, não serem 

suficientes. É necessário um esforço mais vasto para se criar um futuro 

partilhado, baseado na diversidade da nossa humanidade.” (Kofi Annan) 

 

 O fenómeno da globalização tem contribuído, positivamente, para o 

desenvolvimento económico, social e tecnológico de muitos países, mas não tem evitado 

que outros caiam numa dependência total face ao exterior e sofram níveis de pobreza 

crescentes e insustentáveis. Se para muitos países este processo significa mais comércio, 

maior mobilidade, crescente desenvolvimento tecnológico, para outros significa mais 

pobreza, maiores desigualdades sociais e económicas, pelo facto de estes países, mais 

pobres, não conseguirem aceder às mais-valias da globalização. 

 A dicotomia entre norte e sul tem-se acentuado, pelo que os programas de 

cooperação se têm desenvolvido de forma a rentabilizar as sinergias de todos aqueles 

que detêm autoridade sobre a matéria. Num mundo cada vez mais interdependente, faz 

todo o sentido minimizarem-se os efeitos nefastos da globalização e promover uma 

ajuda internacional coerente, eficaz, com vista à redução da pobreza, sem relegar, no 

entanto, para segundo plano, as especificidades de cada país. 

 Portugal não tem ficado alheio às políticas de ajuda pública ao 

desenvolvimento que têm sido ditadas nos fóruns internacionais, através de organismos 

como as Nações Unidas, as instituições Bretton Woods, a União Europeia, a OCDE, 

através do CAD, para nos referirmos, exclusivamente, às mais significativas. No Cap. 

IV da II Parte deste trabalho daremos conta da posição portuguesa, em termos de APD, 

nomeadamente através do sistema de cooperação, o qual tem sido exequível pelo 

trabalho desenvolvido no terreno por actores sociais, como por exemplo professores 

cooperantes, cuja acção é o objecto central desta investigação. Na III Parte verificaremos 

se as políticas de cooperação se concretizam, de que forma se rentabilizam e se 

articulam com as práticas dos cooperantes.    
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 Deste modo, faz todo o sentido percorrermos as teorias existentes sobre o 

processo de globalização para melhor percepcionarmos os objectivos internacionais 

ditados na Assembleia do Milénio3, que decorreu em Setembro de 2000, ou nas 

sucessivas conferências intergovernamentais, nas quais se definem as estratégias de 

coordenação da ajuda internacional.      

1.1. A emergência de um novo conceito: globalização 

 O fenómeno da globalização não é recente, mas tem-se aprofundado desde a 

década de oitenta, sobretudo depois da generalização das políticas neo-liberais e da 

surpreendente “revolução” das comunicações, o que contribuiu para a redução dos 

constrangimentos como o tempo e o espaço nas inter-conexões planetárias. É um 

conceito extenso que extravasa a área económica e se aplica ao domínio político, 

cultural, ambiental, científico-tecnológico, religioso, jurídico, entre outros, reflectindo a 

vasta complexidade de conflitos existentes nas sociedades contemporâneas.  

 Não existe uma definição concreta sobre o termo, mas este foi aplicado, 

primeiramente, na área económica com a significação de: crescente integração do 

mercado internacional, crescente investimento directo externo e crescentes fluxos do 

mercado de capitais. 

 A este propósito refere Santos, V. (2002):  

“A utilização do termo, no sentido de um processo alargado de planetarização da economia, foi 

proposta por Théodore Levitt, em 1983, quando pretendia designar a convergência global e 

globalizante dos mercados, como um dos dois factores determinantes da génese de uma nova fase 

das relações económicas internacionais”. (idem:48) 

                                                 
3 Esta Assembleia deu origem a uma Declaração Política, na qual de definiram objectivos internacionais 
precisos (International Development Goals), atingir até 2015, tais como: redução em metade da proporção 
de pessoas a viver na miséria extrema; estabelecimento da educação primária universal e igualdade no 
acesso à educação; redução em ¾ da mortalidade materna e 2/3 da mortalidade infantil até aos cinco anos 
de idade; diminuição da SIDA e assistência especial aos órfãos infectados com a SIDA; melhoramento do 
nível de vida de 100 milhões de pessoas a viver em condições precárias. In: O financiamento do 
desenvolvimento no contexto da cooperação portuguesa. Retirado de: www.min-nestrangeiros.pt, 
22/11/04.   
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 Ao conceito de economia-mundo capitalista, fenómeno de longa duração4, 

sobrepõe-se agora a designação de globalização fruto da “internacionalização dos 

mercados” e da “difusão planetária das técnicas de produção”(Medeiros,1998:87). 

 O termo consolida-se com as “business management schools” de Harvard, 

Columbia e Standford (Santos, V. 2002) e caminha da micro para a macroeconomia, 

através do estabelecimento de políticas económicas globais. Neste sentido, a instalação 

de multinacionais, em diversos países, contribui para a fragmentação das economias 

nacionais. 

 Para os anglo-saxões, o termo “globalização” significa a interligação entre 

trocas de produtos, implantação de empresas ou movimento de capitais, em sentido 

amplo. Ao contrário, os franceses preferem utilizar o termo “mundialização” como 

espaço geográfico, planetário e concreto das trocas comerciais, dos investimentos 

directos estrangeiros e da internacionalização dos fluxos financeiros. (Santos, V.:2002).  

 Giddens (2004) define globalização como “ processos que intensificam cada 

vez mais a interdependência e as relações sociais a nível mundial”, porquanto se vive, 

cada vez mais, num “único mundo”, “onde as nossas acções têm consequências para os 

outros e os problemas mundiais têm consequência para nós.” (idem: 51 e 75) 

 Assim, de acordo com o autor, a globalização não deve ser pensada apenas 

como o desenvolvimento das redes mundiais – sistemas económicos e sociais-, mas 

também como fenómeno que afecta o quotidiano. O progresso assimétrico da 

globalização resulta do desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação, 

assunto que retomaremos mais adiante.  

 Para Azevedo (1998), a globalização é um processo pluridimensional, revestido 

de características e padrões de pensamento e de acção que influenciam os modos de 

                                                 
4 O modelo de economia-mundo foi utilizado por Fernand Braudell e Immanuel Wallerstein para 

o diferenciarem de economia mundial ou de Império. No modelo de economia mundo capitalista, 
fenómeno de longa duração, apresentado por Wallerstein (1990:339) encontramos um centro, uma 
semiperiferia e uma periferia, hierarquizados segundo uma cadeia de funções. O centro, detentor de poder 
e de decisão de controlo, desenvolve um poderoso aparelho de Estado ligado a uma forte identificação 
nacional, ou de integração e comanda a produção, circulação e comercialização de bens na área abrangida 
pela economia-mundo. A semiperiferia é formada por estados desenvolvidos, mas subordinados 
economicamente ao centro de decisão. Situa-se entre o centro e a periferia no que concerne ao 
desenvolvimento económico e ao poder de decisão do aparelho estatal. A periferia constitui uma área 
extensa, para a qual o autor não utiliza o conceito de Estado, dada a debilidade ou inexistência deste, no 
caso da situação colonial, ou com um grau escasso de autonomia, em situação neocolonial.  
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pensar e de agir, existindo um fascínio e uma atracção cultural em torno do que é 

mundial e global; há um encanto humano para acolher “discursos globais”, “produtos 

globais”. Para o autor: 

“ A globalização como ideologia, mesmo na sua vertente mais dura de mercado neo-liberal, 

nutre-se também da transacção deste imaginário que, como qualquer senso comum, possui uma 

poderosa força persuasiva, que dispensa e aniquila argumentos, repetindo palavras – slogans até à 

exaustão e escondendo continuamente os seus múltiplos sentidos.” (idem:206) 

 Burbules e Torres (2001) colocam o início da globalização contemporânea por 

volta de 1970-73, quando ocorreu o primeiro choque petrolífero e este acelerou 

mudanças tecnológicas e económicas no sentido de se encontrarem matérias-primas 

alternativas, bem como novas formas de produção que consumissem menos energia e 

menos mão-de-obra.  

 Estes autores referem-se ao processo dual da globalização: “globalização de 

cima”, processo que afecta as elites dentro e fora dos contextos nacionais e uma 

“globalização de baixo”, oriunda das bases da sociedade civil. (idem:21) Neste caso, 

podem ocorrer, por vezes, fusões tais como é o caso das organizações não 

governamentais.   

 Outro processo dual assenta nas tensões entre o global e o local; entre as 

dimensões económicas e culturais da globalização; entre uma globalização hegemónica 

conducente à utilização das mesmas normas, neste caso de cariz ocidental, e uma 

globalização vista como uma era de crescente contacto entre as diversas culturas, 

contribuindo para o hibridismo das sociedades.  

 Processo complexo, a globalização acarretou, de acordo com os autores, uma 

nova organização do trabalho e, consequentemente, novas pressões sobre o papel do 

trabalhador e do consumidor; provocou a erosão da soberania do Estado-nação; 

fomentou a estandardização cultural provocando o aparecimento de movimentos 

localmente orientados, em que a homogeneidade e a heterogeneidade culturais aparecem 

de forma simultânea nas sociedades, dando lugar a uma tensão dialéctica entre o global e 

o local, denominada de “glocal”. (idem:22)   

 Para Reis (2002) a ideia de globalização é uma metáfora justificada pelo 

universo da globalização onde ocorrem:  

 “ (…) as mobilidades económicas, simbólicas e culturais; [emergem] novos actores 

transnacionais; com a predominância de novos factores competitivos da economia e de novas 
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lógicas de especialização; com a consolidação de um novo paradigma económico; com papel 

substantivos das redes translocais e dos aspectos imateriais do funcionamento dos sistemas (…) ” 

(idem:109) 

 Situando-se num plano inconformista, o autor prossegue com a enumeração de 

quatro pilares críticos para a compreensão dos processos dinâmicos presentes nas 

economias actuais e úteis para a discussão da globalização: mobilidades e localizações, 

limites da racionalidade e da organização, incerteza e contingência e complexidade das 

instituições. (idem:118) Em relação ao primeiro, existe uma tensão permanente entre 

mobilidades ou desterritorialização e localizações, porquanto esta última corresponde à 

formação de “dinâmicas territorializadas, assentes na cooperação, em aprendizagens, 

conhecimentos tácitos e culturas técnicas específicas e em inter-relações 

sinérgicas”.(idem:119) 

 Quanto ao segundo pilar, refere o autor que a racionalidade e a eficiência das 

organizações se submetem agora à convergência dos sistemas e à concorrência. A 

possibilidade das lógicas não sistémicas como alternativas radicais à hegemonia 

inscreve-se no terceiro pilar. Quanto à complexidade das instituições, definidas estas 

como artefactos que resultam da interacção humana, contêm a mudança e, enquanto 

instrumentos, podem estruturar processos futuros e ultrapassar dilemas sociais. 

(idem:122) 

 Para Boaventura Sousa Santos não existe um único processo de globalização 

mas “uma constelação de diferentes processos de globalização e, em última instância, de 

diferentes, e por vezes contraditórias, globalizações (…) Em rigor este termo só devia 

ser usado no plural.” (2002:61-62) 

 Acentuando a pluralidade e as contradições dos processos de globalização, o 

autor cria o conceito de sistema mundial em transição5 constituído pelas práticas inter-

                                                 
5 Boaventura Sousa Santos dedicou alguns dos seus relevantes trabalhos, (1985/1990/1993), à definição do 
conceito de semi-periferia. De acordo com a definição proposta por Wallerstein, o conceito era pouco 
consistente, pelo que o autor o materializou. Apoiado pela teoria da regulação, o conceito passou a centrar-
se na análise do carácter de desenvolvimento intermédio das sociedades semi-periféricas. Refere o autor 
(1990:109-110): “As sociedades semi-periféricas garantem a satisfação relativamente adequada dos 
interesses imediatos de amplos sectores da população (…) Os estados semi-periféricos, são, em geral, 
bastante autónomos na definição das políticas (ainda que não necessariamente nas acções políticas que 
delas decorrem) e tendem a ser internamente fortes, sem que, no entanto, a força do Estado se converta 
facilmente em legitimação do Estado (como sucede em geral, nos países centrais), independentemente da 
legitimidade dos regimes democráticos do momento, assentes sempre em equilíbrios precários.” 
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estatais, pelas práticas capitalistas globais e pelas práticas sociais e culturais 

transnacionais, defendendo a interacção entre estas “constelações” de práticas.  

“ (…) As práticas inter-estatais correspondem ao papel dos estados no sistema mundial moderno 

enquanto protagonistas da divisão internacional do trabalho no seio do qual se estabelece a 

hierarquia entre centro, periferia e semi-periferia. As práticas capitalistas globais são as práticas 

dos agentes económicos cuja unidade espácio-temporal de actuação real ou potencial é o planeta. 

As práticas sociais e culturais transnacionais são os fluxos transfronteiriços de pessoas e de 

culturas, de informação e de comunicação. Cada uma destas constelações práticas é constituída 

por: um conjunto de instituições (…); uma forma de direito (...); um conflito estrutural (…); um 

critério de hierarquização (…), envolvidas em todos os modos de produção de  globalização.” 

(idem:63)   

 Assim, de acordo com o sistema mundial em transição (Santos, S., 2002), a 

globalização pressupõe a localização, na medida em que aquilo que designamos por 

globalização é sempre resultado de uma globalização bem sucedida de “determinado 

localismo.” 

  Neste contexto, o modo de produção de globalização6 desdobra-se em quatro 

formas de globalização: localismo globalizado7 e globalismo localizado8, ou seja, 

globalizações de-cima-para-baixo ou hegemónicas; a estes dois modos de produção 

contrapõe-se a globalização da resistência através do cosmopolitismo9 e do património 

comum da humanidade10, ou seja, globalizações de-baixo-para-cima, ou contra-

hegemónica. (idem:71-76)    

 O autor ainda distingue, em termos analíticos, uma globalização de “alta 

intensidade” para os processos rápidos, intensos e relativamente mono causais de 

                                                 
6O autor define como modo de produção de globalização o “conjunto de trocas desiguais pelo qual um 
determinado artefacto, condição, entidade ou identidade local estende a sua influência para além das 
fronteiras nacionais e, ao fazê-lo, desenvolve a capacidade de designar como local outro artefacto, 
condição, entidade ou identidade rival” (idem:69)  
7 O localismo globalizado é o processo pelo qual determinado fenómeno global é localizado com sucesso. 
Ex: globalização do fast-food americano. 
8O globalismo localizado é o processo que conduz à desintegração e desestruturação das condições locais, 
eventualmente reestruturadas sob a forma de inclusão subalterna. Ex: criação de zonas francas; 
desflorestação, etc.  
9 O cosmopolitismo traduz-se por lutas contra a exclusão, a inclusão subalterna, a dependência, a 
desintegração, a despromoção através de movimentos e organizações e da constituição de redes de 
solidariedade transnacionais. 
10 Este modo de produção em que se organiza a resistência socorre-se do direito internacional. Consiste na 
luta pela protecção e desmercadorização de recursos, entidades artefactos, ambientes dignos para a 
sobrevivência da humanidade.   
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globalização, de uma globalização de “baixa intensidade”, onde ocorrem processos mais 

lentos, difusos e ambíguos na sua causalidade. (idem:91) Esta última subsiste em 

situações em que o sistema de trocas apresenta menos clivagens entre países, interesses e 

actores; pelo contrário, a primeira ocorre em situações onde há maior discrepância no 

sistema de trocas e de poder.    

 Concluindo, e de acordo com Boaventura Sousa Santos, o sistema mundial em 

mutação permanente dá azo a duas leituras: a paradigmática e a sub paradigmática. 

Assim, a globalização é encarada por alguns autores como um processo destrutivo de 

equilíbrios e identidades ou como a instalação de uma nova era de solidariedade global 

(leitura paradigmática). Para outros, ocorrem apenas mudanças turbulentas nos sistemas 

rotinizados, como é o caso do processo de ajustamento estrutural (leitura sub 

paradigmática). O autor inscreve-se na primeira corrente.  

 Para Teodoro (2003), a globalização, entendida como projecto de 

desenvolvimento sustentável, assenta numa estratégia de liberalização e na afirmação do 

axioma das vantagens competitivas, recorrendo à teoria neoclássica do capital humano. 

 Para Dale (2001) a globalização é um fenómeno político-económico e não 

puramente económico e conduziu a novas formas de governação supranacional. Nos 

seus trabalhos sobre economia política internacional o autor defende a teoria de uma 

“agenda global estruturada para a educação”, em que a globalização é vista como: 

“ um conjunto de dispositivos político-económicos para a organização da economia global, 

conduzido pela necessidade de manter o sistema capitalista, mais do que por qualquer outro 

conjunto de valores. A adesão aos seus princípios é veiculada através da pressão económica e da 

percepção do interesse nacional próprio.” (idem:146) 

  Concordamos com Morgado e Ferreira (2006:63) quando referem que a 

globalização é um conceito polissémico, utilizado em sentidos diversificados e com 

visões antagónicas, com o objectivo de descrever um fenómeno “pleomórfico”. Apesar 

de se ter centrado essencialmente nos fenómenos económicos, não podemos descurar as 

dimensões: social, política e cultural. 

 É nosso entender que, apesar das suas múltiplas faces, a globalização poderá 

potenciar o progresso da humanidade se for encarada pela sua vertente da solidariedade, 

de cooperação entre as nações. Poderá potenciar a criação de redes de cooperação, 

contribuir para as novas formas de regulação e criar novos códigos de conduta e, neste 

aspecto, comungamos das ideias de Santos (2002) de que a globalização contra 
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hegemónica, “vinda de baixo”, é um desafio que os estados têm de enfrentar de modo a 

conseguir acompanhar as transformações sociais. Tal como refere Estêvão (2006):  

“ (…) nem toda a origem dos males está na globalização, podendo ter a ver, antes, por exemplo, 

com a inadequação das actuais estruturas de regulação num contexto global ou com políticas 

públicas inadequadas. (…) também não se pode ser ingénuo ao ponto de desconhecer a grande 

sobredeterminação da globalização pela ideologia e práticas neoliberais (…)” (idem:51) 

1.2. Globalização económica  

 A década de oitenta marca uma viragem no futuro da economia mundial, 

resultante das crises do choque petrolífero, naturalizando-se as políticas neoliberais. 

Doravante, a integração económica dos diversos países na economia mundial deveria 

passar pela liberalização do comércio internacional e dos movimentos de capitais, 

sobretudo a nível de investimento directo estrangeiro à escala global; pela aceleração do 

progresso tecnológico e advento da sociedade da informação; pela desregulamentação de 

todos os sectores das sociedades contemporâneas.  

 Esta integração, marcada pela égide dos países centrais, os mais ricos, não se 

operou de forma idêntica em todos os países, obedecendo a tempos marcados por 

diversos conflitos que se foram instalando no seio dos diferentes grupos sociais. 

 Se até à década de 80 se utilizava o termo “políticas de desenvolvimento”, 

sobretudo para os países em vias de desenvolvimento, a partir de então passou-se a falar 

de “políticas de ajustamento estrutural” impostas pelos diversos organismos 

internacionais no sentido de promoverem a ajuda pública ao desenvolvimento dos mais 

pobres. Aliás, pelo “Consensus de Washington”, fórmula elaborada por John 

Williamson, destinado aos países da América Latina, é prescrito um conjunto de 

medidas que está na base da globalização da economia11. 

 Simultaneamente, é nesta década que se assiste à queda do Muro de Berlim, à 

decadência dos regimes socialistas da Europa de Leste, à crise do Estado – Providência e 

                                                 
11O “Consensus de Washington” assentava, basicamente, em 10 medidas económicas que os países da 
América Latina deveriam executar: abertura comercial, taxas de câmbio exequíveis, reforma da dívida, 
investimento directo estrangeiro, reforma do sistema fiscal, redução das despesas públicas, liberalização 
financeira, privatização de sectores, revisão da legislação laboral, revisão dos direitos de propriedade. 
(Valette: 1997). 
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à subida de uma nova tríade que passará a dominar os mercados mundiais: EUA, Europa 

e Japão acompanhado pelas economias industrializadas do Pacífico.  

 Por outro lado, o progresso tecnológico incentiva o comércio internacional e 

este permite uma melhor difusão do desenvolvimento tecnológico. Paralelamente, a 

desregulamentação impulsiona o progresso das novas tecnologias e contribui para 

suprimir os obstáculos ao comércio. Por seu turno, o desenvolvimento tecnológico 

permite, de forma mais fácil, contornar as regulamentações nacionais, quer por parte de 

empresas, quer por parte de particulares. 

 A face mais importante deste processo de globalização assenta na 

internacionalização das trocas, pelo que, as relações entre Estados-nação passam a ser 

pautadas por critérios impostos pelas multinacionais, organizadas em rede, e que, 

apoiadas nas novas tecnologias de informação e comunicação, implantam estratégias 

com o objectivo de obter vantagens de localização regional e mundial de actividades. 

Tal como refere Medeiros (1998:91) “a globalização ultrapassa a expressão 

internacionalização por envolver uma sofisticação dos sistemas produtivos implicando 

certo grau de integração regional de espaços com funcionalidade entre actividades 

dispersas”. 

 Estas multinacionais desenvolvem os níveis de produção dos países onde se 

instalam, através de subsidiárias directas, estabelecendo laços cooperativos estratégicos, 

condicionando o funcionamento das economias. Por outro lado, também a instalação de 

agências internacionais com o objectivo da ajuda pública ao desenvolvimento geram 

movimentos de dependência dos estados, face aos países ricos, sobretudo no que 

concerne à dívida externa.  

 Poderemos, então, afirmar que as novas tecnologias de informação e da 

comunicação, a internacionalização das empresas multinacionais, a liberalização dos 

mercados caracterizam a globalização económica, dando origem a uma “Nova 

Economia”, assunto que retomaremos mais adiante. Todavia a intensificação das trocas 

e a internacionalização da economia resultam das exportações de bens e serviços, dos 

investimentos directos estrangeiros como os fluxos de capital financeiro ou carteiras de 

investimento que suportam as transacções financeiras. 

 O fenómeno da globalização da economia foi considerado pelo Conselho 

Europeu de Turim como um dos principais desafios que a União Europeia tinha de 
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enfrentar neste final de século, sobretudo depois de se afirmar, cada vez mais, a 

arquitectura da financeirização da economia global. Na década de 90, o “Grupo de 

Lisboa” definiu a globalização como um conjunto de processos decorrentes da 

internacionalização e da multinacionalização. 

  A nova transregulação da economia mundial, imposta pelos países centrais aos 

periféricos e semiperiféricos, acarretou um conjunto de medidas que prolongaram no 

tempo a dívida externa dos apoiados pelas agências internacionais, como o Banco 

Mundial e o Fundo Monetário Internacional. 

 No que concerne aos países em vias de desenvolvimento, largamente 

dependentes do exterior, e fortemente prejudicados pela crise económica mundial, 

sobretudo a partir do segundo choque petrolífero (1978/79) estes acolheram, 

positivamente, as políticas económicas sugeridas pelas instituições de Bretton Woods. 

 Doravante, os governos deveriam pôr em prática um conjunto de orientações, 

com objectivos específicos, com planos de acção económica concretos, que visariam 

corrigir desequilíbrios financeiros e monetários (orçamento, balança de pagamentos, 

para apenas referirmos os mais importantes), através de programas de ajustamento 

estrutural cujos pressupostos podemos identificar (Cruz, 1997): 

• cada país deve relançar a sua economia e assegurar a sua competitividade; 

• cada país deve ajustar-se às trocas internacionais de modo a assegurar o equilíbrio 

da sua balança de pagamentos; 

• a melhor forma de um país se ajustar é liberalizar o seu sistema de trocas, abrir-se 

aos capitais estrangeiros, ajustar-se aos preços internacionais para atingir um nível 

de crescimento elevado. A chave deste postulado é consignada na expressão: “ 

moins d’État, mieux d’État”. 

 O objectivo básico é o do restabelecimento do equilíbrio macroeconómico que 

passa pela introdução de reformas estruturais que visam a restauração de uma economia 

competitiva.  

 A forma como se realiza o contrato implica um conjunto de “condicionalismos” 

que se podem traduzir do seguinte modo: a transferência de capitais, sob forma de 

empréstimos, para os governos subsidiados, quer a curto quer a longo prazo, implica a 
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garantia de medidas executórias para que os planos de acção possam ter êxito. Todavia, 

como este modelo se apoia na existência de mecanismos imperfeitos a nível dos 

mercados (mercado de bens, de serviços, de capitais, de trabalho, de câmbios, etc.), estes 

programas não eliminaram os desequilíbrios existentes, mas agravaram-nos.  

 A forma como os países em vias de desenvolvimento se ajustaram provocou, na 

maioria dos casos, um acréscimo das camadas sociais mais pobres e marginalizou 

diversos actores sociais, nomeadamente as mulheres e muitos quadros técnicos formados 

superiormente que, face à crise de emprego, abandonaram os seus países (“fuga de 

cérebros”), provocando graves prejuízos para o desenvolvimento do país, num futuro 

próximo. 

 Os traços visíveis da pauperização destas sociedades, resultantes da 

liberalização do mercado de trabalho, do desemprego, da redução dos custos salariais, da 

destruição das economias de subsistência, em prole da estabilidade económica, têm sido 

apontados por diversos relatórios do Banco Mundial, FMI e PNUD.  

 A este propósito refere Santos, S. (2002):  

“Os pobres são os insolventes (...) Em relação a eles devem adoptar-se medidas de luta contra a 

pobreza, de preferência medidas compensatórias que minorem, mas não eliminem a exclusão, já 

que esta é um efeito inevitável (e, por isso, justificado) do desenvolvimento assente no 

crescimento económico e na competitividade a nível global” (idem:40) 

Concluindo, a retórica da “eficácia” veiculada pelo Banco Mundial, em relação 

aos PVD baseia-se na pretensão de que a descentralização pode contribuir para elevados 

níveis de eficácia na gestão dos sistemas educativos, na medida em que esta deverá gerar 

recursos adicionais que serão disponibilizados de forma eficaz (Weiller, 2000). 

1.3. Globalização política 

 Uma das faces visíveis da globalização é a alteração do poder político dos 

estados-nação. Apesar de termos assistido a um crescimento destes, sobretudo depois 

dos processos de descolonização e da fragmentação de federações, nota-se a formação 

de blocos regionais conducentes a uma maior integração económica dos estados.  

 Com a globalização, os fenómenos de democracia, mercado e desenvolvimento 

andam interligados, apelando-se à participação da sociedade civil como forma de se 

promover o desenvolvimento económico. O poder político submete-se ao poder 
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económico resultante da pressão da rede das multinacionais, gerando desequilíbrios 

económicos e sociais.  

 Neste contexto, Baganha (2002) refere que os estados-providência do mundo 

ocidental passam a ser meros agentes económicos na procura de vantagens competitivas 

nos mercados globais, com o poder político e financeiro coarctado pelos agentes 

económicos transnacionais: 

“ Os estados ocidentais tenderão a perder a sua função de equalizadores de oportunidades e 

distribuidores de riqueza que crescentemente vieram a assumir durante “os trinta gloriosos anos” 

que se seguiram à Segunda Guerra Mundial. A inexistência de Estados provedores de bens 

públicos e garantes de benefícios sociais implica que a exclusão de indivíduos e grupos se 

processe e alastre no interior dos mesmos Estados, independentemente do seu nível de  riqueza.” 

(idem:139) 

 A falência do Estado-Providência no que se refere aos modos regulatórios dos 

mercados nacionais de trabalho tem sido acompanhada pela fragmentação dos mesmos, 

resultante da nova divisão internacional do trabalho. Esta tendência provocou acordos 

interestatais, como é o caso do MERCOSUL ou da União Europeia em que, no caso 

desta última, se caminhou para formas partilhadas de soberania. 

 O impacto da globalização da economia na esfera do domínio político 

reequacionou o papel do Estado-nação, sendo mais ou menos consensual a ideia de que 

este sofreu um enfraquecimento a nível dos seus poderes. O modelo imposto, orientado 

para o mercado, provocou uma maior clivagem entre os países do centro, os da periferia 

e os da semi-periferia, ocorrendo transformações fundamentais a nível do poder do 

Estado. 

 Morgado e Ferreira (2006) referem que a dinâmica globalizadora tem 

contribuído para a crescente perda de protagonismo de Estado nacional como entidade 

reguladora das relações económicas e sociais dos países. Esta perda reflecte-se, por 

exemplo, na educação, já que o Estado se tornou incapaz de reagir às contradições do 

sistema, levando a que a descentralização e a autonomia das escolas, bem como a (re) 

valorização dos contextos locais passassem a integrar as agendas políticas dos governos, 

nas últimas décadas.   

 Santos, S.(2002) partindo das teorias de Bob Jessop identifica três tendências 

gerais de transformação do Estado: a desnacionalização do estado, a des-estatitzação dos 

regimes políticos e a internacionalização do Estado nacional. No que se refere à 
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primeira, esta decorre da reorganização das capacidades territoriais e funcionais, aos 

níveis subnacional e supranacional do Estado. A des-estatização surge na sequência de 

um novo modelo de regulação social em que o Estado deve coordenar formas de 

associação entre organizações governamentais, para-governamentais e não-

governamentais, assumindo o papel de “primus inter pares”. Por último, o Estado deve 

adequar as condições internas às exigências extra-territoriais ou transnacionais. 

(idem:44) 

 Ocorre, assim, uma desregulação que deve ser regulada pela imposição de um 

Estado forte, capaz de impor normas e mecanismos/instrumentos que presidirão ao novo 

modelo de regulação. De acordo com Santos, S. (2002:96), poderá estar a ser forjada 

uma nova forma política: o “Estado transnacional”, conceito que se encontra no cerne do 

debate da Sociologia e da Economia Política. 

 Dada a perda de poder do Estado em exercer, com eficácia, as funções de 

governo e de regulação, cedendo espaço para o avanço das forças de mercado, os 

discursos políticos passaram a centrar-se na reforma e descentralização de poderes, tal 

como referem Morgado e Ferreira (2006): 

“Reforma e descentralização passaram a ser questões de primeira linha nos discursos políticos, 

numa tentativa de, pelo menos em termos retóricos, transladar responsabilidades dos governos 

centrais para os contextos locais e gerar uma nova redistribuição dos poderes políticos, 

administrativos e económicos, de modo que, numa perspectiva aberta e plural, a sociedade civil, o 

poder local e as comunidades sejam progressivamente mobilizados para participarem nas 

decisões e na procura de respostas aos desafios de que eles próprios são protagonistas.” (idem:67)   

1.4. Globalização e informação 

 Actualmente, fala-se cada vez mais em sociedade de informação, sociedade de 

redes ou sociedade do conhecimento para se explicitar o impacto das novas tecnologias 

de informação e comunicação nas estruturas sociais, dada a sua rápida capacidade de 

difusão pelo planeta. 

 Giddens (2004) aponta como consequência do desenvolvimento das tecnologias 

de informação e comunicação a rápida interacção entre as pessoas em todo o mundo, na 

medida em que estas facilitaram o fluxo de informação à volta do globo e as pessoas 

acabam por assumir uma postura global, movidas quer pela Internet, quer por contactos 

com pessoas de outros países e culturas. 
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  O desenvolvimento da sociedade de informação permitiu uma expansão mais 

veloz do conhecimento, pese embora as dificuldades dos países mais pobres em 

acompanhar esses progressos tecnológicos, persistindo na sua pobreza. Actualmente, 

quase todas as actividades económicas usufruem da presença das novas tecnologias.  

 O fenómeno da globalização não se dissocia das novas tecnologias de 

informação e comunicação e do mundo da informação, num perfeito entrelaçamento, 

para explicar o actual sistema mundial. A este propósito, refere Sacristán (2001) que “ o 

mundo globalizado é um mundo em rede, no qual as partes são interdependentes, 

constituindo uma rede de intercâmbios, empréstimos e acordos de cooperação. (…) É 

um mundo com muitas possibilidades de comunicação, cujas partes se apoiam e se 

opõem.” (idem:127). Mas, neste processo, a rede é assimétrica, na medida em que uns 

impõem os fluxos da rede e outros se submetem.    

 De acordo com Castells (2001), a sociedade de redes constitui uma forma 

específica da “estrutura social” que caracteriza a era da informação, sendo esta regida 

pelo paradigma tecnológico centrado na engenharia genética, nas tecnologias de 

informação e comunicação e baseado na microelectrónica.  

 A tecnologia é uma forma de poder semelhante à produção. “A tecnologia 

como ferramenta material e como construção simbólica, pelas relações de 

produção/consumo, experiência e poder adequa-se à acção humana, acção que produz e 

modifica principalmente a estrutura humana” (idem:45). O poder na Internet, enquanto 

ferramenta universal de comunicação interactiva, acelerou a produção do conhecimento 

contribuindo, entre outros aspectos, para a configuração de comunidades on-line de 

apoio e aprendizagem colectiva. 

 A conexão singular entre conhecimento e informação é visível na “nova “ 

economia, pautada por novas regras capitalistas e caracterizada por três vectores 

fundamentais: o carácter “informacional”, o “global” e o de “rede”. O primeiro reside na 

capacidade que as empresas competitivas devem ter para gerar, processar e aplicar, com 

eficácia, a informação baseada no conhecimento; global porque a produção, o consumo 

e a circulação estão organizados globalmente, de acordo com uma rede de vínculos 

estabelecida entre os agentes económicos; por último, a possibilidade de as empresas se 

constituírem, se conectarem, se segmentarem em rede contribui para a transformação da 

organização económica.   
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 A soberania dos estados também foi questionada pelas novas tecnologias de 

informação e de comunicação, o que contribuiu para a crise que estes atravessam. O 

Estado adapta-se, transforma-se, partilha a soberania para manter a influência, quer com 

as agências internacionais, quer criando outros mecanismos de regulação. Neste sentido, 

o Estado, na era da informação, é um Estado de rede: “o novo Estado não é um Estado – 

nação. (…) é um Estado de rede, feito a partir de uma complexa rede de poder partilhado 

e toma decisões negociadas entre instituições internacionais, multinacionais, nacionais, 

regionais, locais e não governamentais” (idem:50) 

 A interacção de todos estes processos favoreceu a adopção de redes de 

informação (ex: mercados financeiros globais) que transformaram as relações de 

produção, de consumo, de poder e de experiência e que só poderão ser modificadas com 

a constituição de redes alternativas que poderão combater o poder imaterial daquelas. 

 A Sociedade de Informação é uma sociedade civil transnacionalizada, 

potenciada pelos progressos tecnológicos. É uma sociedade que implica novos processos 

de regulação e de legitimação das suas acções. É uma sociedade marcada pela 

interdependência das relações sociais. Todavia, o processo não é linear e permite 

descortinar matizes subtis, contraditórias, em que uns detêm maior capacidade de 

influência do que outros e em que o protagonismo de diferentes estados, povos e 

culturas é desigual.   

1.5. Globalização do processo educativo 

 O processo político da globalização acarreta o redimensionamento das funções 

do Estado e coloca, em termos de educação, a escola no eixo do debate. A acção estatal 

é mínima ao nível das áreas sociais, na medida em que a prioridade se dirige sobretudo 

para as questões de foro económico.  

 Os parâmetros impostos às políticas educativas, a partir da década de setenta e, 

sobretudo na de oitenta, não são alheios ao fenómeno da globalização económica. Os 

constrangimentos financeiros e a nova política global dos mercados traduziram-se por 

medidas de racionalização da vida escolar e de desregulamentação progressiva. 

Doravante os discursos institucionais pautaram-se pela utilização de uma linguagem 

adequada à conjuntura económica: desregulação, auto-regulação, livre escolha, 
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descentralização, quase-mercado, eficiência, competitividade, custo-eficácia entre 

outros.   

 As mudanças educacionais ocorrem, inicialmente em países como a Austrália, 

Nova Zelândia, Reino Unido, Canadá e Estados Unidos, para depois se externalizarem a 

outros países.  

 No que se refere aos PVD esta situação tem levado a que estes países recorram 

a agências internacionais de financiamento para a educação, como é o caso do Banco 

Mundial. Estes organismos apoiam o desenvolvimento de determinados programas com 

vista à contenção da exclusão em níveis que não ameacem o sistema capitalista, 

esquecendo que a origem dos problemas é, sobretudo, estrutural e prende-se com o 

atraso económico e não com questões inerentes aos sistemas escolares.  

 Concordando com Dale (2001) ocorre um “ajustamento coercivo” das políticas 

educativas porquanto, no caso dos programas de ajustamento estrutural, é exigido, pelo 

Banco Mundial e FMI, aos países “que alterem a ênfase que colocam na educação e 

especialmente na forma como se procede ao respectivo financiamento (o que, 

evidentemente, tem implicações enormes para quem é suposto aprender alguma coisa).” 

(idem:164)  

 Os dadores internacionais pautam-se pela lógica da racionalidade e eficácia do 

tipo empresarial, pela qual os subsidiados devem prestar bons resultados: menos custos, 

menos gastos, maior produtividade.   

 A globalização afecta a educação escolar a nível nacional e vice-versa. Sabe-se 

que o desenvolvimento da educação e da formação afecta a produtividade do trabalho e 

a capacidade de um país competir nos mercados mundiais. Assim, como os sistemas 

nacionais de educação evoluem sob o impulso de ciclos de crescimento económico e por 

ajustamento às leis do mercado, verifica-se que este processo depende, cada vez menos, 

das políticas económicas nacionais e, cada vez mais, das condições externas. Ora 

acontece que, nos PVD, existe pouco investimento nas novas tecnologias de informação 

e comunicação e noutros sectores de ponta promotores do desenvolvimento económico. 

Esta situação coloca estes países em situação de dependência constante e atira-os para as 

margens de uma periferia sem retorno. Em contraste, nas sociedades capitalistas, a 

globalização social reforça a meritocracia, a mobilidade individual, em suma, reforça a 
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competitividade. E assim, o fenómeno da globalização passa a regular, de forma 

transnacional, as políticas educativas dos estados.  

 Os sistemas educativos têm mudado mais ou menos progressivamente, 

convergindo ou divergindo12 em interesses comuns, com diferentes ritmos de mudança, 

sob a batuta da globalização. A expansão da educação escolar tornou-se um 

investimento social fundamental dado o impacto desta sobre o desenvolvimento pessoal, 

social, sobre a igualdade de oportunidades ou sobre a humanização da sociedade. Senão 

vejamos: as teorias do capital humano que marcaram o pensamento das relações entre 

educação e economia, na Europa do pós guerra, foram buriladas por outros discursos ou 

práticas moldadas da economia, discutidas nos fóruns internacionais de poder e 

aplicadas, muitas vezes, sem ter em conta a realidade socio-económica dos países.  

 Tal como refere Sarmento (1996), a escola apresenta-se como um modelo 

caracterizado pela segmentação de saberes, espaços e tempos, numa época de 

cruzamento de culturas, globalização das relações sociais em que as mudanças 

educativas assumem a dimensão de mudanças da estrutura da organização escolar 

(idem:204-205). Acontece que nos países em vias de desenvolvimento, a lógica é a de 

submissão a todas as regras impostas pelos organismos internacionais, cerceando a 

prática pedagógica dos actores.   

 Contrariamente a Bourdieu e Passeron (1970) que referem que os sistemas de 

ensino reproduzem desigualdades sociais, Petitat (1982) aponta que a escola 

desempenhou um papel de motor na emergência de uma sociedade renovada, em termos 

sociais e de qualificações. 

 A educação é um tema cultural em múltiplas discussões, fazendo parte das 

agendas políticas dos estados actuais e integra-se nos conceitos de globalização e de 

desenvolvimento económico. Este último encerra, em si, a chave do sucesso de um país, 

ou seja, os esforços dos estados e da sociedade civil dirigem-se todos para um consenso: 

o do progresso. E assim, as grandes linhas de opção de desenvolvimento do país 

                                                 
12Num processo convergente caminha-se da diversidade para a semelhança: todos os países fazem as 
mesmas apostas; a convergência é pressionada pelo peso da economia. A divergência é alimentada pelas 
diferenças a nível de desenvolvimento económico, de sistemas políticos diferentes, pelos valores e 
tradições, disparidade de recursos afectos à educação. De uma forma geral os países têm movimentos de 
convergência e de divergência, sendo notório o percurso da convergência para a divergência.   
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assentam em medidas que visam o progresso económico, a introdução das novas 

tecnologias de informação e comunicação, a escolarização das populações e o 

prolongamento da educação e a qualificação profissional. 

 As políticas educativas nacionais passam a relacionar-se, para além do contexto 

nacional, com as políticas internacionais, em constante interacção local-global, global-

local, com a intervenção dinâmica de agências e organismos de cooperação 

internacional. Tal como refere Azevedo (1998):  

“o novo paradigma em que se estabelecem as relações entre a educação e a economia, mais do 

que uma construção nacional ou local, é uma configuração integrada numa pan-retórica 

macroeconómica, de base transnacional, que se impõem do centro para a periferia e do todo para 

as partes” (idem:603) 

 Para que este processo atinja o êxito pleno, investe-se fortemente na área da 

educação e formação, processo imprescindível para a valorização e requalificação da 

mão-de-obra. Educação e formação passam a estar aliadas, quer de forma a erradicar-se 

o analfabetismo, quer de forma a prolongar-se a formação ao longo da vida. “Numa 

palavra, e de forma sucinta pode dizer-se que todos querem o desenvolvimento, mas o 

desenvolvimento não é igual para todos; todos exigem educação, mas a educação que se 

exige é diferente de uns para os outros” (Cabrito, 1995:139). 

 Considerando que educação e desenvolvimento estão intrinsecamente aliados, 

importa verificar qual o papel dos professores cooperantes no contexto do 

desenvolvimento e de que forma este se articula com a escola sem que os seus 

objectivos primordiais sejam postos em causa. Contribuirão para o desenvolvimento 

nacional dos PALOP? Qual será o papel da escola no contexto do desenvolvimento? 

Adequar-se-á o seu papel às transformações que ocorrem sob pressão da globalização? 

 Com a crise económica da década de setenta, os estados têm reorganizado os 

seus sistemas educativos, no sentido de responder às necessidades do desenvolvimento, 

às mudanças científicas, sociais e políticas que se foram colocando. No caso em apreço, 

as independências adquiridas com a Revolução dos Cravos de 1974 reconfiguraram o 

papel do Estado nas ex-colónias portuguesas. A abertura da escola às massas africanas, 

com base no princípio da igualdade de oportunidades, trouxe um conjunto de 

dificuldades às quais o Estado português não ficou indiferente e respondeu, em contexto 

de grandes transformações político-sociais, com o envio de professores cooperantes e de 

técnicos da educação.  
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 Para fazer face aos problemas de índole política, atravessados por contextos de 

guerra civil, como foi o caso de Angola e de Moçambique, ou problemas de legitimidade 

e governabilidade, como por exemplo, na Guiné-Bissau, os estados africanos ensaiaram 

novas formas de controlo e de regulação social, primeiramente sob a matriz da ex-

metrópole, depois sob o contexto de outras organizações internacionais, sob a égide da 

globalização política. As opções pelas macro-políticas, adoptadas a partir da década de 

oitenta, prejudicarão o contexto meso e micro. 

 Burbules e Torres (2001) referem-se às consequências da globalização sobre as 

relações Estado-educação e respectivos dilemas. Assim, qualquer alteração nas formas 

de governo pode ter múltiplos efeitos sobre a área da educação. Do ponto de vista 

económico as pressões resultantes de medidas de austeridade impostas por organismos 

internacionais, como por exemplo FMI ou Banco Mundial, podem conduzir a severas 

restrições nos gastos da educação. Por outro lado, a introdução de medidas neoliberais, 

como uma maior competitividade e produtividade económica pode levar a um aumento 

dos gastos com a educação.  

 Para os autores, as escolas enfrentam dilemas resultantes do fenómeno da 

globalização que tende a forçar as políticas educativas nacionais para os pressupostos 

neoliberais: gestão racional das organizações escolares, avaliação do rendimento através 

de exames ou alocação de serviços, apenas para nos cingirmos só a alguns. Enfrentam, 

ainda, dilemas a nível político e cultural, como é o caso do multiculturalismo. 

 Teodoro (2003) engloba a educação no modelo do processo de globalização de 

baixa intensidade, na medida em que a formação das políticas educativas são 

condicionadas por fortes movimentos sociais internos. Para o autor, o Estado deve 

transformar-se num campo de experimentação institucional, de modo a que em termos 

de justiça e de equidade social, as agendas educativas dos governos passem a preocupar-

se com a “construção de uma educação democrática e de cidades educadoras, 

enformadas pela participação e pela democracia” (idem:65-66). O Estado nacional, 

transformado em movimento social, será o baluarte da democracia redistributiva e 

participativa. 

 Robertson e Dale (2001) referem-se aos efeitos da globalização no que 

concerne às alterações do modo de regulação e formas de actuação do Estado, 

conducentes a uma agenda globalmente estruturada. Para os autores, o discurso e a 
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prática da competitividade e da lógica de mercado determinam e legitimam as agendas 

políticas dos estados: 

“O Estado procurou de forma retórica e prática privilegiar e promover acima de tudo a 

competitividade económica e a mercadorização em quase todas as esferas da vida, com o 

argumento de que este comportamento iria conduzir a um efeito de difusão (trickle-down effect). 

(…) Na esfera da educação, o efeito prático desta combinação política de legitimação com a 

acumulação pode ser visto na elaboração de novas formas de fazer política e de oferta  educativa 

que sublinharam um conjunto de estratégias de competitividade.” (idem:118) 

 Hargreaves (1995) refere que uma das consequências da globalização é o 

desmoronamento de valores morais vigentes nos sistemas educativos europeus, fruto da 

diversidade cultural a que se assiste cada vez mais nas escolas: 

“ Como consequência da globalização e da internacionalização das economias, da reestruturação 

de muitos dos sistemas políticos, dos movimentos migratórios multiculturais e das flexibilizações 

organizacionais, os pressupostos morais fundamentais da tradição judaico – cristã, que 

caracterizavam os sistemas educativos de grande parte dos países da Europa, têm vindo a 

desmoronar-se. Como tal, o desenvolvimento dos professores e das escolas surge intimamente 

associado à crescente diversidade cultural e achatamento das estruturas de tomada de decisões, 

aos maiores níveis de incerteza moral e aos esforços crescentes da participação dos múltiplos 

parceiros, por vezes dissonantes, na vida social e organizacional “ (idem:15).  

 Desta forma, a escola deveria rever o seu papel e organizar-se como um sistema 

que visasse a aprendizagem (e não apenas o ensino e a instrução), desenvolvendo 

competências e atitudes (não só saberes) e deveria estar atenta a outros meios que 

constituem a oferta educativa e com os quais, às vezes, tem que competir. A escola deve 

utilizar estratégias que visem a gestão da mudança. 

 As agendas políticas sobre a área da educação não têm sido alheias às questões 

decorrentes da globalização e das suas consequências para os sistemas educativos, bem 

como para as escolas, professores e demais actores, numa sociedade onde impera a 

instabilidade, a mudança e a incerteza, apesar de se apostar cada vez na sociedade do 

conhecimento. Segundo Dale (2001), os quadros regulatórios nacionais são, cada vez 

mais, moldados e delimitados por forças supranacionais, assim como por forças político-

económicas nacionais e as agendas dos governos são norteadas pela “economia política 

global” e não por problemas locais.    

 Portugal não tem fugido deste quadro global e as medidas de política educativa 

que foram reordenando o sistema educativo, visando um aumento do bem-estar 
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educativo, não se fizeram sentir sem que tivessem ocorrido mudanças estruturais que 

geraram discursos contraditórios. 

1.6. A transnacionalização das políticas educativas no âmbito da 

globalização  

Qualquer que seja o modelo de concepção de política educacional que os estados 

adoptem, a principal questão que se coloca é a da sua capacidade na organização do 

serviço educativo, de modo a que as escolas sirvam, adequadamente, as populações. 

A crise que ocorre nos modelos da administração pública em geral, e em 

particular na educação, resultantes da decadência do “Estado-Providência”, fomentou a 

emergência de novos modelos de descentralização, através dos quais se pretende 

privilegiar o papel dos actores, bem como as suas interacções, com o objectivo de tornar 

o serviço público num bem comum de “qualidade”. Assim, as políticas neoliberais 

introduziram reformas nos sistemas educativos, mormente a transferência de 

competências, poderes e recursos para os órgãos de gestão, tendo em conta a 

especificidade histórica e cultural de cada país. 

A partir de finais de 80 do Séc.XX, verificaram-se alterações substanciais na 

redefinição do papel do Estado, enquanto regulador de um sistema altamente 

burocratizado e hierarquizado, procedendo-se à transferência de poderes da 

administração central para a regional ou local, reforçando a autonomia das escolas e 

provocando alterações no seu modo de funcionamento. Os aparelhos de Estado 

reestruturaram-se, assentes na retórica da “modernização”; recontextualizaram-se as 

políticas educativas; adoptaram-se princípios mercantis (concorrência, competitividade, 

gestão empresarial e avaliação de resultados). A década de noventa não ficou indiferente 

a esta lógica. Doravante, o discurso político passou a assentar na adopção de novos 

conceitos, mormente o de autonomia, dando corpo ao pluralismo político vigente e 

transferindo para o local responsabilidades que eram apanágio do poder central. 

Surgiram diversas reformas educativas nos países centrais e Portugal, na semi-

periferia e os PALOP na periferia, não permaneceram alheios a esta situação. As 

profundas mudanças económicas, sociais e tecnológicas vividas nessas décadas 

debilitaram o papel cultural da escola. O discurso neoconservador, que privilegiava os 

valores tradicionais e a hierarquia social, tomou forma. 
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Deste modo, os princípios e as definições de política educativa têm passado por 

um sistema de gestão partilhada em que o controlo é assegurado pelo Estado e pelo 

mercado. O Estado procura preservar o controlo sobre os fins e os resultados; o mercado 

e os cidadãos participam numa lógica de inovação. É nesta arena que pretendemos 

abordar a transnacionalização das políticas educativas, facilitada pela difusão das 

tecnologias de informação e comunicação, motores da expansão da globalização. 

O conceito “transnacionalização” por nós utilizado, ao longo deste trabalho, deve 

entender-se como uma internacionalização de conhecimentos técnicos, resultante da 

partilha dos saberes de diversos actores (estrangeiros e nacionais) que, paulatinamente, 

contribuíram para a construção dos novos sistemas educativos e consolidação das 

políticas educativas dos países em estudo, num contexto que vai desde o do período pós-

independência, tendo em conta o fenómeno da globalização, até ao início do segundo 

milénio. Sabemos que a diversificação dos comportamentos sociais gera novos 

mapeamentos mentais, os quais, sob determinadas condições específicas, podem 

interagir com outros, trocando-se ideias, recriando-se instituições, organizações que, 

fruto de contextos sociais e culturais diferentes, podem ser convergentes ou divergentes 

dos modelos originais.  

 A transnacionalização é, para nós, um processo complexo, interactivo, 

multiforme, onde se conjugam as dinâmicas e as lógicas de acção de uma 

heterogeneidade de actores que fizeram parte de determinados contextos (organizações) 

e que foram construindo as políticas educativas, através de compromissos e lutas, 

desvelando intenções, produzindo textos e realizando acções concretas. 

 Djelic e Quack (2007) entendem que a utilização deste conceito é mais 

favorável do que o de globalização para descrever o “mundo em que vivemos” e deve 

ser entendido numa perspectiva institucional. Segundo os autores: “ de facto o termo 

sugere que se considere a transnacionalização numa perspectiva institucional – 

focalizando-o num processo de institucionalização e des-institucionalização associado à 

transnacionalização da actividade económica e social”. (idem:3) O conceito aponta para 

uma progressiva estruturação das esferas de acção e interacção como identidade 

emergente, onde os debates não se resumem a negociações entre as identidades 

nacionais.  
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  Não se trata de afirmar que Portugal, através da cooperação, tivesse imposto, 

coercivamente, a adopção de medidas políticas educativas a troco do financiamento de 

projectos ou que tivesse exigido a execução de reformas. Ao contrário, refém de um 

longo período de colonialismo, tentava ultrapassar “o paternalismo” do Estado Novo e 

actuar em conformidade com todos os parceiros numa óptica de rentabilização de 

sinergias. 

 Todavia, a adopção deste conceito obriga-nos a abordar outros paralelos que, 

dada a proximidade do significado, nos parecem importantes de mencionar e que 

recolhemos em Stone (2000:4-5), a partir de um texto sobre a temática da transferência 

de políticas (policy transfer) nomeadamente: “Lesson-drawing (Rose, 1993), 'policy 

band-wagoning' (Ikenberry,1990), 'policy borrowing' (Cox, 1999) ‘policy shopping’ 

(Freeman, 1999) 'systematically pinching ideas' (Schneider & Ingram, 1988), 'external 

inducement' (Ikenberry, 1990) , 'direct coercive transfer' (Dolowitz & Marsh, 1996:347), 

‘exporting ideas’, 'policy pusher’ (Nedley, 1999).” 

 Qualquer que seja a metáfora que se utilize, quer seja ela a da “transferência”, a 

do “empréstimo” ou a da “aprendizagem política”, para só referirmos algumas, estamos 

perante um processo longo e complexo, uma vez que esta implica a compreensão 

cognitiva sobre ideias políticas que vão sendo ajustadas ao locus da praxis. Por isso 

“transnacionalização” parece-nos ser a metáfora mais adaptada ao contexto do nosso 

estudo, embora utilizemos, também, as outras, uma vez que nos parece existir uma 

complementaridade entre elas.   

 No contexto actual da globalização é cada vez mais visível a ocorrência de uma 

série de factores que implicam uma regulação diferente das políticas educativas 

públicas: ocorre uma política “viajante” pela área da educação, a qual é assimilada ou 

transferida para os diversos países; tomam-se de “empréstimo”, de modo coercivo ou 

não, determinadas medidas políticas assumidas nos fóruns internacionais; 

internacionalizam-se as estratégias; os estados reajustam-se aos contextos neo-liberais; 

os parceiros sociais assumem papéis cada vez mais importantes. A evolução deste 

processo é refém das transferências ocorridas na área da economia, assentes no leitmotiv 

da competitividade e na evolução das tecnologias, desde finais da década de 80 e 90.  

 A transnacionalização das políticas educativas insere-se numa agenda global 

emergente que traz ao de cima a “viagem” das políticas ou, se quisermos, a transferência 
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de políticas. A globalização engloba, logo num primeiro patamar, a educação e a política 

educativa porque destas dependerá o rápido e competitivo crescimento económico, se se 

optar pela lógica da partilha de conhecimentos e pela transferência de tecnologias. Os 

consensos reúnem-se nos fóruns internacionais e tornam-se “viajantes”, acabando por 

ser reinterpretados, recontextualizados e assimilados pelos estados numa lógica de 

hibridação 

 Estamos, assim, perante uma aprendizagem política, que pode ser superficial, 

táctica ou instrumental ou mais profunda (Stone, 2004), geradora de consensos 

conducentes às “boas práticas”, das quais se tomou conhecimento, mas que “per si” 

podem não traduzir-se em boas aplicações.  

 As decisões tomadas a nível supranacional são seguidas pelos estados, 

nomeadamente a nível europeu, condicionando modelos, programas ou formas de 

organização escolar. Por seu lado, a sociedade civil, através de diversos actores 

(decisores políticos, associações de pais, técnicos da educação, experts, etc.), tem cada 

vez mais uma maior visibilidade e torna-se num parceiro a ter em conta na construção 

das políticas públicas de educação. Estas deixam de emanar, unicamente, do poder 

político na medida em que outros actores, em espaços diferenciados, tomam voz e 

entram num processo de negociação e de reajustamento constante. 

 Assim, neste amplo processo interferem diferentes actores como os estados, as 

organizações internacionais e os sectores não governamentais, que de acordo com Stone 

(2004) são os agentes da transnacionalização, defensores de uma política global que 

pode ser transferida por “emulação”, “harmonização”, “redes de trabalho e comunidades 

políticas” e “penetração”. Na situação de emulação há o envolvimento de ideias 

emprestadas, aproximações políticas e adaptações de quadros de referência às condições 

locais; a “harmonização” promove a convergência, em detrimento da divergência, sendo 

promovida por instituições supranacionais, como a EU, envolvendo algum sacrifício da 

autonomia e soberania nacionais; “as redes” são constituídas por peritos, profissionais e 

demais actores, participantes nos fóruns internacionais. Estes contribuem, com a sua 

perícia e informação, para a convergência de políticas, porque utilizando a sua 

experiência, fomentam novas dinâmicas de mudança política; a “penetração” envolve o 

uso claro de poder coercivo (Stone, 2001). 
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 Para a autora a transferência de políticas, feita por governos, actores oficiais 

(burocratas ou políticos), agências estatais ou actores não estatais, relaciona-se 

directamente com a aprendizagem política e com as políticas das redes. Esta metáfora 

implica um processo directo de trocas de ideias entre países importadores e exportadores 

e ocorre entre estados, organizações internacionais e actores transnacionais não 

governamentais. Contudo, podem existir agentes de transferência que não se 

identifiquem com a jurisdição da importação ou com a da exportação, mas que são 

facilitadores da troca de políticas. A transferência não implica, necessariamente, uma 

convergência de políticas, podendo oferecer outras saídas; pode ser um factor causal da 

convergência.  

 Segundo a autora: “ Muitos agentes da transferência são proactivos em 

promover ideias e ideologicamente motivados em espalhar a prática política.” (Stone, 

2001). Aliás, muitos actores não-estatais assumem um papel importante, através de um 

discurso retórico, a nível da transferência coerciva indirecta das ideias e práticas 

políticas.  

 Dolowitz e Marsh (2000) referem que a transferência pode envolver políticas, 

instituições, ideologias, atitudes e ideias e lições negativas. Ocorre entre os sectores 

privado e público como a lógica da privatização que passou das indústrias para a área da 

saúde e da educação.  

 Para estes autores, a transferência insere-se num processo contínuo, que termina 

com a aplicação da política ou programa que é importado. Esta pode incluir uma cópia 

directa da política, de leis, de técnicas, bem como formas de privatização, podendo ser 

coerciva, voluntária ou híbrida. As transferências podem ocorrer com sucesso; podem 

ser inapropriadas, uniformizadas ou incompletas; uma má adaptação pode conduzir ao 

falhanço da transferência. 

 A transferência é um processo social e colectivo assente na troca e resulta de 

uma aprendizagem cognitiva que leva à modificação da política depois de ajustamentos 

e adaptações com base na experiência e no conhecimento adquiridos (Stone, 2004). Para 

os especialistas, o conhecimento sobre o Estado e sociedade torna-se consensual e é 

válido para as elites decisoras. Noutros casos, a política pode ser adoptada por razões 

pragmáticas ou diversificadas, até porque um consenso global pode não ter eco ao nível 
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do local. Num contexto complexo, as redes transnacionais ajudam a promover uma 

“cultura política internacional”. 

 No nosso estudo, após a análise dos documentos oficiais recolhidos, 

verificamos que, fruto da situação socio-política e económica dos países em estudo, as 

políticas educativas existentes inserem-se na lógica da transferência ou, se quisermos, a 

legitimação efectuou-se através do “empréstimo de políticas educativas” (educational 

policy borrowing), num processo que acompanhou as transformações sociais e políticas 

do mundo após a queda do muro de Berlim. 

 De acordo com Popkewitz13 (2004) os conceitos de “borrowing”e “lending” são 

conceitos centrais no processo de transferência e o recurso ao “empréstimo” é 

importante para as reformas das políticas nacionais, já que a utilização de modelos 

externos facilita a transferência de ideias.  

 Steiner-Khamsi (2004) destaca que o conceito “borrowing” não significa 

“copiar”, mas é fundamental para se perceber como se transferem as políticas, já que nos 

deparamos, frequentemente, com a convergência de políticas educativas. Segundo a 

autora, tomam-se de empréstimo modelos, discursos ou práticas de modo a legitimarem-

se as reformas educativas, mas a transferência é acompanhada de uma selecção daquilo 

que se “pede emprestado”.   

 Apesar das dificuldades que o termo apresenta, Phillips (2004) refere que o 

mesmo permite estudar o fenómeno da transferência de políticas de um contexto 

nacional para outro. “Policy borrowing” deve ser entendida como um continuum da 

“política de transferência” e o autor identifica quatro estádios neste processo compósito 

e dinâmico: atracção, decisão, implementação e internalização (indigenização). 

 Segundo o autor, a atracção é norteada por impulsos (pré-condição para a 

adopção de políticas externas) e por um potencial de externalização, resultante da 

necessidade do “empréstimo” de um modelo exterior para a resolução de conflitos 

internos; no estádio da decisão, os governos assumem um conjunto de medidas para 

iniciar o processo de “empréstimo”; segue-se a legitimação das políticas com a 

implementação das mesmas. A fase seguinte corresponde à verificação do “modus 

                                                 
13 Preâmbulo da obra The global politics of educational borrowing and lending, editada  por Steiner- 
Khamsi. (Ver bibliografia). 
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operandi” das medidas tomadas, ou seja, é necessário verificar como é que as políticas 

foram internalizadas no sistema local.    

 Stone (2004) refere que os países em vias de desenvolvimento devem seguir “a 

melhor prática global”, não porque os seus líderes estejam convencidos da “bondade” de 

tal curso, mas porque as condições impostas pelos programas de ajustamento estrutural 

assim o impõem. Ocorre, então, um discurso partilhado resultante da transferência de 

conhecimento político, mas não de uma prática. 

 De acordo com Pacheco e Vieira (2006), a educação tornou-se num processo de 

transferência mais coerciva do que voluntária, mas não se deverá desvalorizar o papel 

dos actores nacionais, pelo que a transferência de políticas não significa a total 

convergência em todos os pontos da agenda europeia. Assim, a legitimação das práticas 

educativas faz-se, numa primeira instância, pelo recurso ao mandato externo onde se 

descortina o papel activo das organizações internacionais que contribuem para a 

normalização das políticas educativas nacionais; num segundo nível, através da 

regulação supranacional, dada a existência de organizações intergovernamentais 

regionais, criando-se uma praxis conjunta entre os estados; segue-se o nível nacional, 

onde se verifica um processo híbrido entre a autonomia transnacional e o centralismo 

nacional, conjugando-se no processo de regulação o centralismo estatal, o normativo e o 

fenómeno burocrático; o nível regional ocorre nas regiões detentoras de autonomia 

legislativa e administrativa; e, por fim, o nível local, que pode coincidir com o poder 

autárquico local, sujeito à microregulação local.      

 Segundo Barroso (2006) há “contaminação”internacional de conceitos, políticas 

e medidas, uma vez que existe uma tendência para a adopção de soluções transportáveis 

de um país para outro país. Este processo não é novo, mas assume uma grande 

relevância dado os efeitos da globalização.   

 No caso dos países africanos, cuja execução de projectos está, muitas vezes, 

dependente de financiamentos externos, há a necessidade de legitimação das medidas, já 

que, de acordo com a política monetária do Banco Mundial, “no reforms, no money” 

(Peters, 1997). O discurso da “eficácia” veiculado pelo Banco Mundial, em relação aos 

PVD baseia-se na pretensão de que a descentralização pode contribuir para elevados 

níveis de eficácia na gestão dos sistemas educativos, na mediada em que esta deverá 

gerar recursos adicionais que serão disponibilizados de forma eficaz. (Weiller, 2000)  
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 Contudo, os programas de ajustamento estrutural impostos pelas instituições 

Bretton Woods condicionaram a execução de projectos para a área da educação e 

aceleraram as dificuldades sociais destes países. A linguagem utilizada por estas 

instituições, de carácter apolítico, assenta na partilha de conhecimentos, na reprodução 

de “boas práticas” indexadas a parâmetros de referência e incrustadas em razões 

económicas. O BM assume a retórica da aprendizagem nos seus programas de 

desenvolvimento, chamando ao terreno as suas instituições, como é o exemplo 

paradigmático do GDN (Global Development Network). Não obstante, as doações e 

acções bilaterais ou multilaterais, estabelecidas no âmbito dos diversos projectos de 

cooperação, foram cobrindo os planos numa lógica de ajustamento das medidas aos 

contextos sociais. 

  No caso em apreço, os países tiveram de reconstruir os seus sistemas 

educativos, com o apoio de técnicos internacionais, partindo de modelos já existentes, 

transformando-os e adaptando-os de acordo com os ciclos políticos que vivenciaram. A 

tomada de decisão torna-se difusa porquanto é refém dos apoios que os países centrais 

exigem e do que os periféricos oferecem. As reformas concretizam-se com recurso às 

políticas emanadas pelos organismos internacionais validando-se, assim, as decisões 

tomadas. Responsabilizam-se, cada vez mais, os actores locais e exige-se que estes 

possuam instrumentos conceptuais e técnicos, passando-se directamente para o domínio 

da (re)interpretação das políticas educativas (Van Zanten, 2004). 

A legitimação da tomada de decisão com recurso ao “empréstimo” de 

políticas implica uma convergência de finalidades políticas resultante quer dos 

efeitos da globalização, quer das directrizes recomendadas pela OCDE ou dos 

programas do FMI ou BM e que, de acordo com Barroso (2006): 

“ (…) [a] convergência verifica-se na adopção de medidas políticas e administrativas que vão, em 

geral, no sentido de alterar os modos de regulação dos poderes públicos no sistema escolar 

(muitas vezes com recurso a dispositivos de mercado), ou de substituir esses poderes públicos por 

entidades privadas, em muitos dos domínios que constituíam, até aí, um campo privilegiado da 

intervenção do Estado.” (idem:48) 

 Ozga e Robert (2006) referem que a relação entre convergência e divergência 

de políticas indica um crescimento vincado da política “viajante” junto das elites 

mentoras da política nacional. Por seu lado, estes decisores políticos adoptam as agendas 
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globais e, deste modo, inserem-nas nas locais, reformulando, por exemplo, os propósitos 

educacionais para desenvolver o capital humano com vista ao desenvolvimento do 

conhecimento económico.  

 Num processo de negociação, renegociação e de contextualização foram-se 

formando os sistemas educativos, fruto da transposição de modelos, burilados e 

adaptados aos contextos locais. Uma análise transversal entre a LBSE portuguesa e, por 

exemplo, a da GB, permite-nos verificar similitudes entre as mesmas, as quais são por 

nós entendidas, como um facto resultante da partilha de conhecimentos de que temos 

vindo a falar. 

 Sem querermos ser exaustivos, avocamos aqui o conceito de conhecimento 

utilizado por Polanyi (1964), Nonaka e Takeuchi (1995), Bueno (1998), Nonaka e 

Nishiguchi (2001), entre outros. Conhecimento enraizado na acção e no empenho do 

indivíduo, imbuído de emoções, de valores e crenças; de carácter pessoal, em que saber 

e conhecer são sinónimos (Polanyi, 1964). Este conhecimento tácito sendo objectivo, 

não consegue ser verbalizado e é indissociável do conhecimento explícito, o qual assenta 

no know-how dos indivíduos. 

 Nonaka e Takeuchi (1995) referem que a criação do conhecimento se baseia 

num processo dinâmico, em espiral, de interacção contínua e conversão entre 

conhecimento tácito e explícito. O conhecimento tácito é intangível, subjectivo, difícil 

de mensurar e de formalizar. Ao contrário, o conhecimento explícito é útil, formal, 

sistémico, podendo ser transferido.  

 Segundo os autores, as trocas de experiências e a aprendizagem mútua inserem-

se no âmbito de um conhecimento compartilhado (fase da socialização), o qual acaba 

por ser externalizado em conceitos explícitos e formais (fase da explicitação), tornando-

se a base de um novo conhecimento, expresso em conceitos, metáforas ou modelos. A 

captação deste novo conhecimento e a integração do mesmo dão lugar à fase da 

combinação. O conhecimento é formalizado, codificado e dependente de ferramentas 

tecnológicas. A incorporação do conhecimento explícito sob a forma de conhecimento 

tácito corresponde à fase da internalização da gestão do conhecimento. Deste modo, 

ocorre uma contínua conversão entre estes dois tipos de conhecimento (tácito e 

explícito), dado o seu carácter de interacção contínua.  
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 Conhecimento e política são recriados e transformados, a par e passo, com a 

dinâmica que se cria entre os actores e os locais da prática educativa e terão um êxito 

maior se os métodos de transferência do conhecimento coincidirem com a cultura 

institucional e nacional, tal como referem Davenport &Prusak (2001). 

 Todavia, não podemos deixar de referir que a construção das políticas públicas, 

entendidas latu sensu, norteiam-se, cada vez mais, por “benchmarks” transpostos do 

Norte para o Sul, já que este último enquanto subsidiário do primeiro, não consegue 

escapar aos mecanismos da globalização, aceitando-os, transformando-os e aplicando-

os. 

 Textos mais recentes como os de Ball (2001) contribuem para uma análise mais 

complexa das influências globais no processo de formulação de políticas nacionais, 

apontando o autor para uma “convergência de paradigmas” na medida em que existem 

princípios e tecnologias comuns, mecanismos operacionais idênticos e efeitos de 

primeira e segunda ordem semelhantes. Neste quadro impera, quer o processo de 

“empréstimo de políticas”, quer a imposição de soluções oferecidas e recomendadas por 

agências multilaterais (Banco Mundial, OCDE, FMI, entre outras). 

Segundo Ball (2001):  

“A criação das políticas nacionais é, inevitavelmente, um processo de “bricolagem”; um 

constante processo de empréstimo e cópia de fragmentos e partes de ideias de outros contextos, 

de uso e melhoria das abordagens locais já tentadas e testadas, de teorias canibalizadoras, de 

investigação, de adopção de tendências e modas e, por vezes, de investimento em tudo aquilo que 

possa vir a funcionar. A maior parte das políticas são frágeis, produto de acordos, algo que pode 

ou não funcionar; elas são retrabalhadas, aperfeiçoadas, ensaiadas, crivadas de nuances e 

moduladas através de complexos processos de influência, produção e disseminação de textos e, 

em última análise, recriadas nos contextos da prática “ (idem: 4) 

 Estas influências acabam por ser recontextualizadas e reinterpretadas pelos 

estados-nação, numa interacção dialéctica entre global e local (Mainardes:2006), na 

medida em que a globalização promove a migração de políticas, as quais acabam por ser 

integradas dentro de contextos nacionais específicos.  

 De acordo com Mainardes (2006) e seguindo Ball, essa reinterpretação faz-se a 

nível da prática: 
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 “ (…) os professores e demais profissionais exercem um papel activo no processo de 

interpretação e reinterpretação das políticas educacionais e, dessa forma, o que eles pensam e no 

que acreditam têm implicações para o processo de implementação de políticas.” (idem:53)   

 Comungamos da ideia de Ozga e Robert (2006) quando referem que o contexto 

da globalização produz ambientes arriscados e incertos que requerem conhecimentos 

complexos e estratégias diversificadas para que a produção e uso do conhecimento se 

façam sem riscos e perdas. Referem os autores, ainda, que a transferência de 

conhecimentos sempre se processou através do ensino, já que a produção do 

conhecimento e o fluxo da informação têm aí profundas implicações e a interpretação 

que se faz é a de que o conhecimento é co-construído na prática. 

 A transferência é um processo dinâmico, porque inclui a transferência de 

políticas, de ideias, de normas, de modelos, de programas para outros contextos e 

contribui, de forma heurística, para a criação de um novo sistema, tendo em conta a 

gestão do conhecimento. 

 Cortesão e Stoer (2002) referem-se à transnacionalização da educação como 

campo onde se reflectem as mudanças da economia global e da política e práticas 

educativas, pelo que utilizam os conceitos de localismo globalizado e globalismo 

localizado, termos já abordados neste trabalho e referidos por Santos, S.(2002).  

 “ Pode defender-se que a escola oficial, “gratuita” e “laica”, a escola para todos, 

tal como é identificada na Lei de Bases do Sistema Educativo (1986), é um localismo 

ocidental, europeu, que rapidamente se «globalizou» tornando-se a norma 

internacional.” (idem:372-373), acrescentando os autores que o localismo globalizado 

português é de carácter mitigado dada a situação semi-periférica de Portugal.  

 No que concerne ao segundo conceito, os autores referem que a educação em 

Portugal se manifesta através dos dualismos educativo e tecnológico resultantes de 

imperativos transnacionais. Assim, o desenvolvimento da escola de massas, o 

prolongamento do período da escolaridade obrigatória e o alargamento da escolaridade 

obrigatória a outros grupos sócio-culturais, por pressões externas, inserem-se neste 

âmbito.  

 Na grelha de apresentação de análise do campo educativo, Cortesão e Stoer 

(2002) identificam sete formas de transnacionalização da educação, a saber:  
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“(…) transnacionalização das políticas educativas”, processos de “mercadorização da educação”; 

“políticas educativas de integração regional”; processos de “educação de migrantes e grupos 

minoritários”; processos educativos de que dispõem “grupos transnacionais”; desenvolvimento de 

um projecto de “educação cosmopolita”; “questões universais”, acrescentando um último, que 

designam de “efeito dominante potencial”, fruto de situações contraditórias geradas no âmbito 

dos processos que acabamos de referir. (idem:384-385)  

 No que diz respeito ao primeiro aspecto, e de acordo com os autores, é possível 

identificar, simultaneamente, situações de localismos globalizados e globalismos 

localizados. Assim, por exemplo, as relações entre Portugal e os PALOP, na área da 

educação, são de um localismo globalizado, porquanto se trata de processos de 

globalização, de situações duplamente localizadas: têm origem em Portugal que, por seu 

turno, tem uma posição semi-periférica. Assim, é visível a mão do Banco Mundial, do 

FMI, da OCDE na expansão do ensino politécnico em Portugal e na formação 

técnicoprofissional. Assiste-se à implementação, de forma acrítica, dos modelos 

curriculares portugueses, de manuais, formam-se docentes africanos em Portugal, 

contribui-se para a formação de quadros, enviam-se técnicos (cooperantes/peritos) tendo 

por referência a matriz do sistema educativo português.  

 Quanto à mercadorização da educação, referem os autores que o 

desenvolvimento do mercado educacional português se reflecte nas relações que este 

mantém com as suas ex-colónias, porquanto se desenvolve a partir do mercado local de 

cada PALOP, “desenvolvimento esse que serve os objectivos do mercado português sob 

a forma de implantação dos seus produtos e das suas relações sociais (baseadas, por 

exemplo, nos valores da aculturação”. (idem:390) 

 Por outro lado, as cópias que são feitas do sistema educativo português nem 

sempre se adequam à realidade africana. Em termos de globalismos localizados são 

visíveis, nos PALPOP, determinadas medidas que acabam por reforçar o fosso entre as 

escolas: avaliação igual para todos os grupos, currículos alternativos, promoção de 

mercados e quase-mercados e promoção das escolas “eficazes”.  

 As políticas educativas de integração regional nos PALOP descortinam-se por 

dois localismos globalizados: os direitos humanos e a escola de massas, pelo que “ as 

políticas curriculares, os materiais e os conselhos dos peritos portugueses (…) elaboram-

se, frequentemente, através desses dois localismos globalizados.” (idem:391) 
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Os globalismos localizados surgem depois de se tentar uniformizar práticas 

educativas e curriculares idênticas, junto de grupos sócio-culturais diversificados que 

são vistos como idênticos. Todavia, verifica-se que há grupos transnacionais que tentam 

preservar a sua cultura, pelo que a educação inter/multicultural surge como forma de dar 

resposta a estas situações. Por isso, aparecem os “projectos”, os “movimentos”, as 

“organizações”, as “associações”, as “ONG’s”, com carácter emancipatório. 

 Para estes autores, os contextos reguladores, onde as decisões são tomadas a 

nível global, pressupõem uma educação que privilegia opções meritocráticas; os 

contextos emancipatórios, onde se valoriza o “local”, admitem uma educação mais 

democrática. (idem:402)   

 Concordando com Ocks e Phillips (2004) o processo de “empréstimo” de 

políticas está sujeito a filtros que transformam as políticas, a saber: interpretação, 

transmissão, recepção e implementação. Deste modo, entre a interpretação e a 

implementação de uma determinada política, ocorre um processo de transmissão e de 

recepção de ideias, que pode ser obstaculizado por ruídos na comunicação (entre o 

emissor e o receptor). Para que as práticas tenham êxito, a linguagem deve ser 

perceptível, o que nem sempre acontece.  

 Os sistemas educativos que se construíram são reféns da transferência de 

políticas e do “empréstimo”, conceitos indissociáveis para nós, porque, como aponta 

Phillips (2004), as transferências são processos complexos que envolvem iniciativas 

locais, manipulações políticas e transacções externas, que contribuem para a 

transformação dos sistemas educativos. 

 Enfatizando, para terminar este subponto, diremos que os papéis 

desempenhados pelos nossos actores, a forma como expandiram as suas ideias ou 

disseminaram os seus conhecimentos, aprendizagens, discursos ou argumentos, foram, 

inevitavelmente, condicionados pelas condições locais, por grupos de interesses 

instalados e por estruturas existentes. Neste contexto podemos falar de internalização de 

políticas (Phillips, 2004). Ao assumirem uma lógica de ajustamento contribuíram para a 

modificação das políticas educativas, hibridizando-as. 
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Síntese conclusiva 

Expostas as referências teóricas sobre a questão da globalização, parece-nos 

importante reter algumas ideias que escoram a questão da transnacionalização das 

políticas educativas, temática central desta investigação.   

Concordando com Sousa Santos (2002) a globalização deve ser vista como uma 

“constelação” de diferentes processos de globalização em constante interacção entre si. 

Democracia, mercado e desenvolvimento caminham a par e passo e apela-se à 

participação da sociedade civil, como forma de se promover o desenvolvimento 

económico. O poder político submete-se ao económico e o poder dos estados fragmenta-

se. Assiste-se a uma nova redistribuição dos poderes políticos, administrativos e 

económicos e novos protagonistas da sociedade civil participam, também, nas tomadas 

de decisão. 

A dinâmica globalizadora tem contribuído para a perda do protagonismo do 

papel do Estado, o qual, por exemplo, na área da educação, se revelou incapaz de reagir 

às contradições do sistema, levando a que temas como a descentralização, autonomia ou 

reforma educativa passassem a integrar as agendas políticas dos governos. O fenómeno 

da globalização não se dissocia das novas tecnologias, entrelaçando redes, nas quais os 

nós são interdependentes, partilhando-se o poder, negociando-se decisões pese embora o 

protagonismo de diferentes estados, povos e culturas ser desigual. 

Tendo consciência de que o crescimento económico dos países depende de um 

investimento na educação e formação, os PVD encetaram políticas educativas nacionais 

que se entrelaçam com as internacionais, tendo como grandes linhas de opção a 

expansão da educação, a qualificação profissional, a introdução das TIC, entre outras, 

criando-se uma interacção constante entre o local-global, o global-local, com o apoio de 

agências e organismos de cooperação. O Estado procura preservar o controlo sobre fins e 

resultados; o mercado e os cidadãos participam numa lógica de inovação. 

As políticas educativas “viajam”, acabam por ser reinterpretadas, 

recontextualizadas e assimiladas pelos estados numa lógica de hibridização, depois de 

assumidas novas formas de regulação. Doravante, a linguagem utilizada assenta na 

internalização do conhecimento, na reprodução de boas práticas, indexadas a parâmetros 

de referência e incrustadas em razões económicas. 
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Tomam-se de “empréstimo” políticas educativas, as quais são, depois, recriadas 

nos contextos de prática (Ball, 2001). Estas são reinterpretadas, ajustadas e aplicadas nas 

escolas, numa interacção dialéctica entre o global e o local, sendo visível a 

internalização das políticas educativas (Phillips, 2004), porque estas se constituem como 

parte integrante dos sistemas educativos dos países receptores.   

As organizações escolares não permanecem indiferentes aos dilemas resultantes 

do fenómeno da globalização, promotor de migração de políticas, as quais acabam por 

ser integradas dentro de contextos nacionais específicos, tal como veremos no ponto que 

se segue.     

2. Teoria das organizações e das organizações educativas 

 Entendemos ser pertinente explicitar, no âmbito das teorias das organizações e 

da administração educativa, o papel da escola como organização, contexto em que se 

movimentam os nossos actores e que, a seu modo, terá significações diferentes, 

enfatizando os aspectos de natureza organizacional que nos permitirão identificar 

problemas da política educativa vigente e apontar algumas lacunas da administração 

escolar.  

 Faremos uma abordagem política à escola como organização, na medida em 

que entendemos que a escola é um sistema político em que “ diferentes clientelas com 

interesses e estratégias diferentes interagem reciprocamente e influenciam os decisores a 

fim de obterem decisões e acções favoráveis” (Afonso, N.1994:45). A escola é o ponto 

fulcral do sistema educativo, espaço conflitual onde convergem e se confrontam 

pessoas, com diferentes papéis, práticas, imagens, expectativas e desilusões.  

 A evolução das teorias das organizações tem acompanhado a evolução do 

conhecimento científico, no sentido em que o homem se tem preocupado com as práticas 

de gestão como o controlo e a eficiência dos serviços. Vistas como teorias, paradigmas 

ou metáforas, a sua evolução tem acompanhado o progresso do conhecimento científico 

na área das Ciências Sociais, fruto de estudos das áreas da Antropologia, da Sociologia, 

da Psicologia, da Economia e da Ciência Política. Podemos agrupá-las em seis grupos de 

referência: teorias Clássicas, teorias das Relações Humanas, teorias de Sistemas, teoria 

da Contingência, teoria dos Sistemas de Acção Concreta e teorias Emergentes. 
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2.1. As diversas abordagens 

 No âmbito das Teorias Clássicas, em que predomina a metáfora da máquina, o 

homem é apenas uma minúscula peça dentro da organização. É comandado por leis e 

princípios que determinam a sua acção nessa engrenagem que é a organização. Desta 

forma ocorre uma optimização na estruturação e funcionamento das organizações que 

funcionam racionalmente e perseguem determinados objectivos e metas. A aplicação de 

leis traduz-se por uma maior eficácia da organização do trabalho, ocorrendo a divisão 

social do trabalho. O “one best way” procurado pelos clássicos era de carácter 

determinista e técnico. 

 A preocupação central reside na eficiência das organizações, dotadas de uma 

determinada racionalidade, controlando os processos com vista à obtenção de 

determinados resultados. Estas eram concebidas como realidades exteriores ao homem, 

que se subordinava à sua operacionalidade. O indivíduo reagia de acordo com a ordem 

da necessidade, pelo que, nem sempre os objectivos das organizações coincidiam com as 

suas finalidades.  

 Taylor14, pioneiro na gestão científica do trabalho, construiu os alicerces para 

uma ciência da organização do trabalho. Utilizando a observação e a análise, Taylor 

definia as suas opções organizacionais. Ao melhorar as técnicas e os métodos aumentava 

o nível de produtividade, recorrendo à investigação científica e aos gestores. Estes 

últimos seriam os responsáveis pelo crescimento da eficiência nas fábricas, na medida 

em que os operários, de forma mecanizada e repetitiva, cumpririam as suas tarefas, 

poupando-se tempo e energia dispendidos com outras tarefas.  

 Wax Webber15 usou a metáfora da máquina ao afirmar que a burocracia é como 

uma máquina, enquanto outras formas organizacionais são como métodos de produção 

não mecânicos, pelo que constituiria um “ideal” como tipo de organização. Este autor 

preocupou-se com o carácter racional da burocracia, enfatizando a relação entre os 

meios e os fins, pelo qual a autoridade seria exercida através de um sistema de regras e 

procedimentos formais.   

                                                 
14 Taylor, F.W.(1947). Scientific management. N.Y: Harper &Row.In, Bilhim (2001). 
15 Weber, M.(1978). Economy and society.London: University of Califórnia City. In Bilhim (2001). 
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 Outros autores como Fayol16 e Urwick17 retomaram estes princípios da gestão 

científica do trabalho e formalizaram-nos em teoria mais estruturada. Dedicaram as suas 

atenções à caracterização da gestão, tendo em conta o processo de planeamento, 

organização, direcção, coordenação e controlo. A organização do trabalho deverá aportar 

uma elevada eficiência, já que as organizações acabam por ser entendidas como 

máquinas. 

 A metáfora mecanicista apresenta vantagens e desvantagens e alguns dos seus 

efeitos são ainda, actualmente, visíveis em cadeias de montagem, bancos, companhias 

de seguros, entre outros. Todavia, apresentam desvantagens dada a dificuldade em 

adaptarem-se às mudanças do meio envolvente e pelos efeitos desumanos nos escalões 

mais baixos da hierarquia, tal como refere Bilhim (2001): 

“ As burocracias mecanicistas têm grande dificuldade em se adaptar à mudança porque são 

concebidas para alcançarem fins pré-determinados; não são concebidas para a inovação. 

Procedimentos padronizados e canais de comunicação fixos são frequentemente incapazes de dar 

resposta a novas circunstâncias (…) desencoraja a iniciativa, e leva os indivíduos a obedecerem a 

ordens e a regulamentos (…) o culto da racionalidade instrumental provoca, com frequência 

efeitos perversos, tais como a concorrência interdepartamental, o carreirismo e a predominância 

dos interesses pessoais.” (idem:49-50) 

 A perspectiva que a seguir se consagrou foi a modernista, pela qual as 

organizações se aproximavam mais das pessoas e tinha como preocupação as 

necessidades humanas. A sua racionalidade inscreve-se no domínio da ordem da 

liberdade. Não existe uma racionalidade emanada pela organização, mas sim várias 

racionalidades, na medida em que os indivíduos vivem em organização e nas 

organizações. As organizações são resultados da acção humana, prevalecendo o livre 

arbítrio.   

 A escola das Relações Humanas, cuja metáfora é o ser vivo, o organismo, 

realça o aspecto da dimensão humana das organizações em que o indivíduo responde 

quer a estímulos materiais, quer a estímulos de ordem socio-psicológica. O esforço 

reside no ajustamento das pessoas às estruturas e vice-versa. Para além disso, assiste-se 

à participação no processo de tomada de decisões, como aponta Afonso, N. (1994): 

                                                 
16 Fayol,H. (1955).General ad industrial management. N.Y.: McGraw-Hill. In Bilhim (2001). 
17 Urwick, L. (1943). The elements of business administration. In Bilhim (2001). 
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 “ (…) a estrutura informal das relações sociais que ocorrem no interior da organização começou 

a receber atenção crescente, conduzindo à implementação de estratégias participativas de gestão 

concebidas de modo a que os participantes se envolvessem no processo de tomada de decisões, 

num contexto de cooperação e de convergência. (…) ” (idem: 49). 

 Neste sentido se entendem os estudos feitos por Elton Mayo18, designados 

habitualmente por efeito Hawthorne (empresa de Chicago), em que se verificaram 

modificações no comportamento e nas atitudes dos sujeitos que foram seleccionados e 

distinguidos em relação aos outros para se tornarem objecto de estudo. Esta teoria apoia-

-se na Psicologia Social, considerando o comportamento humano regulador do 

funcionamento da dimensão informal das organizações. 

 Segue-se um período de evolução destas teorias e as organizações coincidem 

com o próprio homem, sendo caracterizadas pela fusão sócio-epistémica 

indivíduo/organização, cujo foco de preocupação é a cultura organizacional. O estudo 

das organizações implica o estudo do homem em si cuja racionalidade é da ordem da 

afectividade. As organizações já não são apenas produtos sócio-culturais, mas também, 

simbólicos. Tal como refere Greenfield (1985):  

 “ Primeiro as organizações são pessoas – nada mais, nada menos. As organizações estão nas 

 pessoas; não estão fora delas (…) Segundo, as organizações são invenções sociais (…). Aquilo 

 que reconhecemos como organização é uma construção da realidade, uma invenção social, e uma 

 ilusão. A organização não é um sistema ou uma estrutura. (…) Terceiro, o poder organizacional 

 tem origem no compromisso das pessoas com as determinações de alguém. O poder é a alma da 

 organização, do mesmo modo que a organização é a alma da política. (…) Quarto, o mundo dos 

 valores está dentro de nós, bem para dentro de nós. (…) Os valores só podem aparecer numa 

 organização se o indivíduo tiver lugar nela. (…) ” (idem:5248-5349) 

 No que concerne às Teorias dos Sistemas19 a organização é entendida como 

uma totalidade dependente do meio exterior, que influenciará o seu funcionamento. As 

organizações deverão ter a capacidade de gerir as tensões provocadas pelo exterior 

(inputs), interagir com essas divergência e provocar os seus “outputs”. 

 Apesar de não ocorrer um corte com as correntes funcionalista e positivista até 

então vigentes, ocorre um avanço significativo na compreensão desta temática e no nível 

                                                 
18 Mayo, E.(1933).The human problems of na industrial civilisation. London: Routledge and Kegan Paul. 
In, Bilhim (2001).  
19Teorias dos Sistemas: Chiavenato, 1983; Sistemas Abertos: Campbell e Newll, 1985; Organização como 
cultura: Morgan, 1989; Escola Sistémica: Chanlat e Séguin, 1992.  
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de análise da mesma: a atenção desloca-se para a organização enquanto sistema como 

um todo, que se opõe ao meio do qual é parte integrante. 

 No que se refere às Teorias da Contingência20, cuja metáfora é o ambiente, as 

organizações, enquanto sistemas abertos, procuram adaptar o seu funcionamento e as 

suas estruturas às condições do meio ambiente. Para a análise das organizações passam a 

ser importantes: a estratégia, a dimensão, a tecnologia, a natureza da incerteza 

ambiental, a estrutura, a conexão interna. A abordagem “one best way”, até então 

aplicada a todas as organizações, dadas as variáveis contingenciais, passa agora a ser 

substituída pela aplicação do “one best way” para cada organização. 

 A teoria da Contingência assenta no pressuposto de que, para cada organização, 

entendida como entidade orgânica funcional, há uma solução óptima para cada situação 

que passa pelo equilíbrio, harmonia, conjugando-se recursos técnicos, humanos e 

administrativos numa base consensual. Deste modo, a eficácia da estrutura depende da 

situação da organização, como refere Bilhim (2001): 

“ (…) pode afirmar-se que há uma relação directa entre a influência de factores da envolvente e 

as mudanças de estrutura. Isto é, as mudanças na dimensão da organização ou na diversificação 

dos produtos ou serviços prestados provocam um efeito imediato e directo na mudança da 

estrutura.” (idem:127) 

 Para Bilhim (2001), as desvantagens da metáfora mecânica residem no facto de 

não se destacar o papel que os conflitos de poder e as estratégias dos actores sociais 

desempenham na dinâmica organizacional, consideradas como disfunções; o facto de 

ignorarem as questões do poder dentro das organizações, dos interesses e dos conflitos, 

importantes neste tipo de organização.  

 Quanto aos Sistemas de Acção Concreta, sistemas abertos, enfatizam as acções 

que as pessoas desenvolvem, na medida em que a construção social não se subordina à 

racionalidade preexistente. Os conceitos que predominam nesta teoria são: actor social, 

zonas de incerteza e sistemas de acção concreta. Neste contexto, a análise organizacional 

                                                 
20 A noção de teoria contingencial foi, primeiramente apresentada por Lawrence, P. e Lorsch, J. (1967), na 
obra, Organizational Environment: managing differentiation and integration. Burns, Stalker, Woodward, 
Tompson e Donaldson , também, perfilham esta teoria (Bilhim, 2001).    
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é também uma análise estratégica cujas estratégias se desenrolam no interior das 

organizações.  

 O indivíduo está no centro das organizações: é ao mesmo tempo 

actor/encenador/realizador/autor/produtor (Dinis, 1997:55). Conjugam-se interesses e 

jogos individuais e colectivos; cruzam-se alianças e estratégias, tornando o indivíduo 

num actor estratégico. O conflito é aceite, as lutas pelo poder também, decorrendo daí 

alianças e estratégias entre actores. Os actores, detentores do conhecimento das regras 

organizam a sua acção para resolver as questões sociais que surgem no seio das 

organizações. 

 O estudo das organizações enquanto sistemas políticos deve-se a Croizier, 

Pfeffer, Salancik e Child (Bilhim, 2001). Croizier (1979) estudou particularmente a 

burocracia e concluiu que esta é mutável pela crise, desenvolvendo os seguintes 

princípios: as organizações são o palco da actividade colectiva onde os actores 

desempenham os seus papéis. A organização não pode ser totalmente controlada e 

regulada, havendo, portanto, zonas de incerteza em que poder e estratégia constituem o 

jogo organizacional.  

 De acordo com Friedberg (1995), que desenvolveu estudos com Croizier, o 

fenómeno organização passa a incorporar natureza e cultura, propriedades construídas e 

emergentes, constrangimento e contrato, intenção e acaso. Assim, “sistemas de acção 

concretos”, para estes autores, são designados como: 

“ (…) estruturas de acção colectiva pelas quais são organizados os espaços de acção, ou seja, são 

construídas e perpetuadas as ordens locais graças às quais os actores conseguem estabilizar, pelo 

menos provisoriamente, as suas negociações e as suas interacções estratégicas. (…) ” (idem:111) 

A acção colectiva é produtora de uma ordem local e contingente e o fenómeno 

organizacional é o resultado contingente da acção colectiva. O actor é um actor 

estratégico, capaz de cálculo. As “regras do jogo” são um conjunto de mecanismos que 

caracterizam os problemas através dos quais os actores interessados se movimentam, 

organizam e regulam as interdependências entre participantes e processos de troca. As 

organizações são palcos da acção política e da ordem social reguladas pelo poder e pela 

regra, fazendo, estes últimos, parte do quotidiano da acção das equipas. 

Assim, o indivíduo quando age na organização é portador da sua própria 

racionalidade, da sua história, tendo que enfrentar os constrangimentos impostos pela 
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racionalidade da organização. As organizações são o produto da acção concreta do 

homem, pelo que já não faz sentido falar do homem na organização, mas sim da acção 

organizada do indivíduo. Cada organização é um sistema diferente, em que o mais 

importante é descobrir os elementos do sistema e o seu modo de funcionamento. 

Concordando com Reis (2002), nesta era da globalização, a racionalidade e a 

eficiência das organizações submetem-se à convergência dos sistemas e à concorrência, 

já que a incerteza e a contingência destas é portadora de uma lógica não sistémica como 

alternativa à hegemonia.  

Quanto às teorias Emergentes, estas resultam da ruptura com o paradigma 

positivista. Englobam-se aqui o Anarquismo, o Existencialismo, o Marxismo, o 

Accionismo, o Paradigma da Complexidade, a Teoria Marxista e a Ambiguidade e 

Escolha, as metáforas Cérebro, Fluxo e Informação e Prisão do Psiquismo. 

A construção social da realidade passa por correntes de pensamento que 

assentam em pressupostos como a liberdade, projecto e praxis. Neste contexto, global e 

local interagem, sendo que todo o conhecimento total é também local. (Santos, S., 2003: 

44 -52): “não existe natureza humana porque toda a natureza é humana (…) o objecto é a 

continuação do sujeito por outros meios”. O indivíduo é ele próprio a organização. 

2.2. Teorias das organizações educativas 

 As teorias das organizações educativas são decorrentes das teorias das 

organizações que referimos anteriormente e têm acompanhado a evolução da 

Administração Educacional. Para lá da organização funcionalista da escola, emergem 

outros pontos de contacto com as correntes Sociológicas, com a Ciência Política, entre 

outras, no sentido de ampliar a concepção da escola como organização. 

 As primeiras teorias enquadram-se no modelo racional, baseado nas teorias de 

Webber e Taylor e nos princípios da gestão científica de Fayol. As teorias de Elton 

Mayo, valorizadoras do factor humano nas organizações, também foram aplicadas à 

organização escola. O sistema aberto também serviu de modelo, enfatizando-se as 

relações desta com o ambiente. Seguiram-se as “teorias modernas” que classificaram as 

escolas de “anarquias organizadas” e “sistemas debilmente acoplados”: 

“Apesar da variedade de designações, nestas e em outras tipologias, é de sublinhar que todas elas 

registam uma evolução na concepção da escola que vai da organização racional para a anarquia 
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organizada, dos sistemas fortemente acoplados para os sistemas debilmente acoplados, dos 

sistemas fechados para os sistemas abertos, da ênfase nas estruturas para a ênfase nos aspectos 

simbólicos” (Barroso:1995:398) 

 Os modelos racionais burocráticos são marcados por determinadas 

características que Ellstrom (1992) enquadrou em três domínios fundamentais: a 

instrumentalidade, a intencionalidade e o controlo hierárquico. No que se refere ao 

primeiro as estruturas organizacionais são encaradas como instrumentos ao serviço de 

determinados objectivos e intenções. A intencionalidade é marcada por acontecimentos 

organizacionais resultantes dos planos, intenções e decisões individuais e colectivas. 

Instala-se a confiança nos princípios políticos e objectivos claros capazes de concretizar 

os processos educacionais. Por último, o controlo hierárquico determina o nível 

operacional, executório e gestionário da organização, na qual os líderes devem ser 

capazes de tomar decisões correctas e aplicá-las desde o topo à base. A mudança e a 

inovação decidida pelos líderes devem ser aplicadas sem interrogações a todos os 

elementos da cadeia hierárquica, de quem se espera a obediência.    

 Neste sentido, a escola é uma organização “ideal”, de acordo com a teoria 

webberiana: defesa da normalização (por exemplo, da organização pedagógica) e 

racionalização dos custos de funcionamento e sem ocorrência de conflito. Esta teoria foi 

contestada face às incoerências do próprio modelo.  

 Decorrente do modelo dos sistemas de acção concreta, a escola foi encarada 

como uma organização onde os actores se afirmam, com base em alianças e estratégias 

resultantes do conflito que é próprio das organizações sociais, onde se permutam bens 

materiais, culturais e simbólicos. Ocorre uma ordem constantemente negociada, 

mobilizando recursos e as escolas são o espelho da praxis dos seus actores, que 

pretendem o controlo de zonas de incerteza da dinâmica organizacional. Tal como refere 

Friedberg (1995): 

“É porque existe interesse e esses interesses não são espontaneamente convergentes que há (inter) 

dependência, desequilíbrio e confrontos de vontades (de existências) e portanto conflitos de 

poder. Mas esses conflitos, esses confrontos e esses interesses nem por isso são conhecidos à 

partida. (…) A única maneira de enfrentar esses fenómenos é arranjar recursos para trocar (…) 

[como por exemplo] o poder como capacidade de acção.” (idem:274-275) 

Doravante, negociação, conflito e poder são conceitos que fazem parte da 

literatura sobre a organização escola. Negociação no sentido em que os actores se 

coligam com vista a atingir determinados fins; conflito, na medida em que há interesses 
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diversificados; poder, pelo facto de a tomada de decisão poder depender da posição que 

os grupos organizados detêm dentro da organização. O poder e a regra permitem o 

desenvolvimento e a regulação das acções colectivas, que se estabelecem como relações 

recíprocas, mas desequilibradas. 

A este propósito acrescenta Garcia (2003): 

“ o poder, no fundo, não é mais do que o resultado, sempre contingente, de mobilização pelos 

actores das fontes de incerteza, pertinentes, que eles controlam numa dada estrutura e nas suas 

relações com outros participantes desse jogo. É portanto uma relação que, enquanto mediação 

específica e autónoma de objectivos diferentes dos actores, está sempre ligada a uma estrutura de 

jogo.” (idem: 12)   

De acordo com Sarmento (2000) a ordem é gerada e gerida dentro de cada 

escola, favorecendo as micro-políticas dentro da organização: “as escolas, como 

sistemas de acção concreta, são espaços locais interactivos, de configuração 

intersubjectiva de sentidos, isto é, de produção de mini-racionalidaddes 

educacionalmente perspectivadas.” (idem: 149)   

 Na realidade, a escola enquanto organização está cada vez mais distanciada do 

modelo clássico de organização, face à inerência das suas características de sistema 

aberto, onde se implementam, cada vez mais, estratégias participativas de gestão, às 

quais não tem sido alheia a evolução e a aplicação de diferentes modelos de gestão. Na 

organização escola, impera a diversidade de interesses, a permanente conflitualidade e a 

negociação (Afonso, N. 1994).    

 A escola como sistema político (Afonso, N., 1994), é um sistema aberto que 

interage com outros sistemas, de forma permanente, e que tem como função atribuir 

“valores materiais e simbólicos”, lidando, simultaneamente, com a tensão resultante dos 

“inputs de exigências”21. Essas exigências, resultantes de interesses conflituais, 

reflectem-se na tomada de decisões por parte dos órgãos da administração e revelam o 

poder que cada “clientela” detém na organização. 

                                                 
21 Para o autor as exigências podem sistematizar-se em quatro tipos: “(1)exigências para a atribuição de 
bens e de serviços, tais como o horário lectivo; (2) exigências para a regulação do comportamento, tais 
como exigências relativas ao absentismo e falta de pontualidade; (3) exigências de participação no sistema 
político tais como o acesso à estrutura de administração ou de definição políticas; (4) exigências 
simbólicas tais como, pressionar as autoridades para atitudes específicas, como a adopção de um estilo 
administrativo de “porta-aberta”, garantindo acesso fácil a clientelas específicas.” (idem:67)  
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“A influência de cada clientela depende da sua fatia de recursos políticos, das capacidades ou da 

eficiência na utilização desses recursos (…) [as] clientelas com mais intermediários e mais 

eficazes, e com uma presença acrescida dentro do sistema, têm melhores hipóteses de influência 

maior (…) Por outro lado, a influência de outras clientelas baseia-se no seu acesso ao poder 

coercivo (…) Existem ainda outras clientelas vistas como estranhas, sem intermediários 

influentes e sem acesso fácil aos canais e às autoridades políticas.” (idem:67-68)  

 Neste contexto se entende que as diversas clientelas façam leituras divergentes 

das tomadas de decisão (“outputs do sistema”). Cada clientela pretende influenciar as 

políticas escolares e controlar o poder da tomada de decisão. Em Portugal, por exemplo, 

os professores legitimaram a sua influência sobre as autoridades políticas escolares, com 

a introdução do modelo de “gestão democrática” imposto após o processo 

revolucionário de 1974. (idem:71) 

 Em suma, a perspectiva política conceptualiza as escolas como organizações 

políticas onde interactuam actores diferentes, com interesses e objectivos diversificados, 

que pretendem satisfazer as suas exigências. Neste sentido, declaram-se conflitos, 

estabelecem-se acordos tácitos, fruto de interesses e estratégias díspares com vista a 

influenciar as tomadas de decisão por parte de quem controla o poder.   

 Também Bacharach e Mundell (2000), na sua análise política sobre as 

organizações escolares, assumem uma posição webberiana e definem os conceitos de 

lógicas de acção22 e de incerteza, fundamentais para entender o ponto fulcral da política 

organizacional das escolas. 

 Para os autores, a escola rege-se por duas lógicas: a burocrática e a da 

autonomia profissional em que, na primeira a relação “meios-objectivos”, limita a 

incerteza de forma racional, sendo a excelência objectivo ideológico; na segunda, a 

incerteza domina as organizações, prevalecendo o objectivo da equidade. As lógicas de 

acção podem manifestar-se como ideologias, legitimadoras das acções e políticas, 

expressas em comportamentos que orientam as acções.  

 É através destas lógicas de acção organizacional que as escolas realizam a 

síntese entre as determinações macropolíticas e as estratégias micropolíticas. Para os 

                                                 
22 Para os autores, “uma lógica de acção pode ser entendida como a relação implícita (isto é, muitas vezes 
não declarada) entre meios e objectivos que é assumida pelos protagonistas nas organizações. Porém, as 
lógicas de acção encaradas como conteúdo específicos que orientam o comportamento não podem ser 
explicadas ao nível da organização ou do sistema económico; elas pertencem ao domínio do simbólico 
que, além do mais, não se encontra unificado.”(idem:127) 
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autores “as análises macropolíticas estão incompletas se não estiverem associadas às 

análises micropolíticas, a micropolítica não existe num vácuo, privada da macropolítica 

que a rodeia” (idem:149). 

 De acordo com esta matriz de lógica de acção, a política organizacional 

transforma-se num “jogo” entre grupos externos e internos. Assim, os grupos de 

interesses externos, dotados de determinados recursos, poderão exercer uma grande 

influência sobre os internos, com nítidas vantagens negociais e poderão ser bem 

sucedidos na imposição das suas lógicas de acção. Em caso de menor poder de 

negociação aliar-se-ão aos grupos internos, em vez de tentarem impor a sua lógica de 

acção a estes últimos. Deste modo, “ as lógicas de acção podem ser entendidas como os 

interesses organizacionais pelos quais os protagonistas de ambas as políticas lutam” 

(idem:151), e a escola enquanto espaço micropolítico encerra em si própria as estratégias 

do poder utilizado na esfera de disputas pelo controlo da organização ou metas a atingir 

pelos actores. É que as relações que os indivíduos estabelecem entre si, são sempre 

relações de poder (Croizier e Friedberg, 1977). 

 Para Canário (1995), a escola é um “construído” social, marcado pela 

contingência, resultante da junção de diversos constrangimentos: “É esta articulação 

entre os conceitos de actor e de sistema que permite o acesso a uma compreensão nova 

destes sistemas de acção colectiva que são as escolas” (idem:104) 

 O conceito de “anarquia organizada” surge como metáfora explicativa do 

funcionamento das escolas e dá corpo aos modelos da ambiguidade aplicados à 

organização escola, como sublinha Mendes (1999): 

“O que os modelos da ambiguidade propõem é uma (ir) racionalidade caótica ou anárquica, se tal 

afirmação nos é permitida. As palavras-chave são agora ambiguidade, incerteza, 

imprevisibilidade. (…) As organizações anárquicas parecem orientar-se segundo um modelo de 

tomada de decisão a que chamaram de caixote do lixo (“garbage can”).Segundo [Cohen, March e 

Olsen (1972] as anarquias organizadas caracterizam-se por apresentarem objectivos 

problemáticos, tecnologias pouco claras e participação fluida, o que esbate não só a capacidade 

auto-reguladora da organização mas também deita por terra a intencionalidade e a capacidade 

atribuídas aos modelos políticos.” (idem:87) 

 Estes conceitos acabam por ser reforçados com a “teoria do caos”em que os 

conceitos recorrentes são: efeito borboleta, ataques de turbulência, estruturas 

dissipativas, choques do acaso, simetrias recorrentes e mecanismos de feedback 
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(Mendes, 1999:88) Na escola decorrerão apenas mudanças individuais, ou muito 

reduzidas, imprevisíveis, porquanto os actores são também autores da mudança.  

2.3. Organizações Profissionais 

 O conceito de “organização profissional” está ligado à corrente estruturalista da 

Sociologia das Organizações e foi abordado por Amitai Etzioni (1974), o qual define as 

organizações como Coercivas23, Utilitárias24 e Normativas25, resultantes do cruzamento 

de poder e participação. Para este autor, as organizações profissionais são normativas, 

grupo onde se inserem as escolas, já que o poder normativo é a principal fonte de 

controlo. 

 Scott (1987) considera dois tipos de organizações profissionais: autónomas e 

heterónimas, encontrando-se as escolas secundárias inseridas neste último grupo, em que 

os profissionais estão subordinados a um quadro administrativo, com um grau de 

autonomia baixo, se bem que na prática profissional possuam liberdade individual para a 

escolha dos meios e das tomadas de decisão. Este tipo de organização implicaria uma 

maior delegação de competências, fruto do grau de complexidade que lhe é inerente; 

ocorre uma diminuição do grau de centralização nos processos de tomada de decisão. 

 Mintzberg (1995) considerou este tipo de organizações paradigmáticas e 

definiu seis configurações organizacionais assentes nos seguintes atributos: as 

componentes básicas da organização, os mecanismos de coordenação, os parâmetros de 

concepção e os factores contextuais. Para este autor existem seis tipos de organização: 

empreendedora, mecanicista, profissional, inovadora, divisionalizada e missionária.  

 Para Dinis (1997), o carácter burocrático prende-se com dois aspectos: um de 

ordem contextual e outro relacionado com as estratégias de poder. Assim, a dimensão 

                                                 
23 Para este autor as organizações Coercivas “são entidades nas quais a coerção é o principal meio de 
controle sobre os participantes dos níveis inferiores e a elevada alienação caracteriza a orientação da 
maioria deles em relação à instituição.” (idem:57) 
24 As organizações Utilitárias são “aquelas em que a recompensa é o principal meio de controle sobre os 
membros dos níveis inferiores, e a participação calculista caracteriza a orientação da grande maioria 
desses participantes. (idem:62)”  
25 As organizações Normativas são “ entidades nas quais o poder normativo é a principal fonte de controle 
sobre a maioria dos participantes dos níveis inferiores cuja orientação para com a organização é 
caracterizada pelo alto engajamento. O consentimento nas organizações normativas apoia-se 
principalmente na internalização das directrizes aceites como legítimas.” (idem:72)  
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das organizações condiciona o estabelecimento de regras e normas com vista à 

instalação de um ambiente estável. No que se refere ao segundo factor, as normas 

dependem da área do sector de apoio logístico, que se assume, por vezes, como contra 

poder. Se tivermos em conta que nas organizações profissionais a base do poder é a 

competência profissional e não o topo hierárquico, há acordos estratégicos entre estes 

dois, pautados pelo normativismo, de forma a reduzir a margem de liberdade dos 

profissionais.  

 Como refere Mintzberg (1995), “na burocracia profissional tem-se 

frequentemente duas hierarquias paralelas, uma para os profissionais, no sentido 

ascendente e que é de natureza democrática, e a outra para funções de apoio logístico, no 

sentido descendente e que tem a natureza de uma burocracia mecanicista” (idem:391). 

 Todavia, importa referir que as escolas, enquanto organizações, não se 

apresentam como um sistema social homogéneo, reflectindo a diversidade humana e 

social, não se esgotando nos vários modelos apresentados por diversos autores. Impõe-se 

uma visão holística da organização como sistema de acção permanente. 

2.4. A escola como organização profissional 

 A maior parte dos autores aceita a designação de organizações profissionais 

para as escolas, sem grandes discussões sobre o tema. Outros adoptam a definição de 

Mintzberg (1995), de Burocracia Profissional para a aplicar às escolas.  

 Neste contexto, as escolas são organizações profissionais cuja estrutura assenta 

numa burocracia descentralizada onde existe uma tecnoestrutura e linha hierárquica de 

nível médio mínima o que permite um largo campo de controlo dos operacionais. Existe 

uma estandardização das qualificações: “as normas da Burocracia Profissional são, em 

grande parte, elaboradas fora da estrutura, em associações profissionais autogeridas” 

(idem:381-382) 

 Podemos, no entanto, apontar as seguintes características à escola enquanto 

organização profissional: 

• A actividade profissional aí desenvolvida é da responsabilidade de profissionais; 

Etzioni (1974) fala de “metas básicas”; Mintzberg (1995) refere-se ao centro 

operacional da organização; 
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• ocorre uma estandardização das qualificações para se aceder à profissão, formação 

e socialização profissional (Etzioni, 1974); esta estandardização é feita através de 

concursos nacionais para aceder à carreira; 

• instala-se um certo grau de autonomia no desempenho das funções e pouca 

interdependência entre os profissionais; o trabalho docente é caracterizado por um 

certo isolamento.  

• ocorre uma especialização do trabalho e descentralização vertical e horizontal 

(Mintzberg, 1995), dada a natureza estruturada e ambígua da actividade profissional 

(Scott, 1987). 

 Musgrave (1984) refere que as escolas podem ser analisadas como 

organizações formais, pese embora o carácter estrutural peculiar. A estrutura social é em 

regra hierarquizada, na medida em que os de cima obrigam os do escalão inferior a 

concretizar os objectivos escolhidos. Nas escolas ocorre o conflito, fruto de mudanças 

constantes do corpo docente, pelo que as estruturas de topo utilizam o seu poder para 

fazerem cumprir os seus objectivos. 

 De acordo com Bolívar (2000), a organização burocrática e “hiper-

racionalizadora” da escola contribuiu para a desprofissionalização do ensino, para além 

de impedir o desenvolvimento institucional da escola. Esta situação alterou-se a partir do 

“Movimento das escolas eficazes”, que colocou no eixo do debate a questão da 

profissionalização docente, introduzindo alterações substantivas na estruturação das 

escolas. Este movimento acentuou a imagem das escolas como “ comunidades, onde 

deve dominar a colegialidade, o trabalho conjunto, as crenças e valores partilhados que 

configurem uma visão comum sobre a função de instituição” (idem:165). 

  Em Portugal, a escola apresenta um topo estratégico consubstanciado no 

Conselho Executivo. Depois, existem estruturas de gestão intermédia (conselhos de 

turma, delegados, directores de turma); a escola está organizada, por um lado, por 

saberes científicos (grupos/departamentos disciplinares (lógica funcional), que se 

encontram representados no Conselho Pedagógico, nos conselhos de Departamentos, 

constituindo a expressão máxima do poder dos profissionais em contexto escolar. Por 

outro lado, existe a organização por turmas que tem a sua representação organizacional 
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através dos conselhos de turma, dos conselhos de directores de turma e director de 

turma. Estas duas linhas de actuação são fundamentais para o funcionamento da escola.  

 A progressiva expansão do sistema educativo gerou uma certa massificação do 

ensino que não foi acompanhada de medidas adequadas, afundando o ensino numa crise 

geral. Os professores vivem os dilemas de exercerem o seu papel num sistema social 

cada vez mais complexo em que as estratégias administrativas de mudança são muitas 

vezes antagónicas aos seus interesses. 

 Aliás, desde a crise da decadência do Estado-Providência que o discurso 

retórico gira em torno da questão da reestruturação das escolas. Os efeitos do fenómeno 

de descentralização, ocorrido a partir da década de setenta, visaram por um lado, dar 

maior poder às escolas, no sentido de promover a inovação e o desenvolvimento 

profissional e, por outro, introduziram os mecanismos da economia de mercado, tais 

como a competitividade. Ao invés de uma devolução de poderes no que concerne à 

tomada de decisões, as escolas sentiram-se mais responsabilizadas, mais controladas e 

com a “obrigatoriedade” de reprojectar a sua dimensão organizacional. 

 Assim, o debate actual incide em torno da centralização versus descentralização 

para o qual convergem diversas tendências pluralistas: descentralização e autonomia, 

mudança das estruturas de gestão, profissionalismo docente e formação contínua, 

trabalho em parceria, ou ainda, livre escolha da escola. Neste contexto, como refere 

Dutercq (2000), a escola pode, por isso, ser considerada, simultaneamente, como uma 

“unidade global, um sistema e uma cidade”: “Sob estas diferentes qualidades, a noção de 

escola-entidade ganha uma validade cada vez mais incontestável. (…) Local de 

socialização a escola é assimilada a uma verdadeira civilidade política” (idem:213 e 

226) 

Síntese conclusiva 

Analisámos ao longo deste ponto as diversas teorias sobre as organizações em 

geral e as organizações educativas, em particular, bem como sobre a escola enquanto 

organização profissional, ponto fulcral do sistema educativo. 

A evolução das teorias das organizações tem acompanhado a evolução do 

conhecimento científico, no sentido em que o homem se tem preocupado com práticas 
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de gestão, tais como o controlo e a eficiência dos serviços. As escolas enquanto 

organizações profissionais não ficaram alheias a este processo. 

As teorias clássicas optimizaram a estruturação e funcionamento das 

organizações, encaradas com máquinas. Imperava o princípio da racionalidade com vista 

à obtenção de determinados resultados. O homem subordinava-se à operacionalidade da 

organização. A organização do trabalho consignava uma elevada eficiência, dedicando 

particular atenção ao planeamento, à organização da direcção, à coordenação e ao 

controlo. 

Esta visão das organizações desencorajava a iniciativa e levava os homens a 

obedecerem a ordens, pelo que as teorias que se seguiram passaram a realçar a dimensão 

humana das organizações.  

A valorização das pessoas nas organizações conduziu a que estas últimas fossem 

vistas como sistemas; sistemas como um todo; sistemas abertos; sujeitos a “inputs”, 

interagindo com o exterior e produtores de “outputs”. Doravante, o papel que os 

conflitos de poder e as estratégias dos actores sociais desempenhavam na dinâmica 

organizacional, confirmaram que as organizações não podiam ser totalmente controladas 

e reguladas, criando-se zonas de incerteza, em que o poder e a estratégia eram 

produtores de “jogos organizacionais”. 

A evolução destas teorias reflectiu-se nas escolas, vistas, primeiramente, como 

modelos racionais, de acordo com as teorias de Webber e Taylor e com os princípios da 

gestão científica de Fayol; como sistemas de acção concreta resultantes de alianças e 

estratégias do conflito, próprios das organizações sociais; como sistemas políticos, 

sistemas abertos, que têm como função atribuir “valores materiais e simbólicos”, 

interagindo com “inputs” e em que cada clientela pretende influenciar as políticas 

escolares e controlar o poder da tomada de decisão; como anarquias organizadas, dando 

corpo aos modelos da ambiguidade aplicados à organização escola. 

Desde a crise do Estado-Providência que o discurso teórico gira em torno da 

reestruturação da escola. O debate actual enfatiza temáticas como: centralização versus 

descentralização; introdução de mecanismos de economia de mercado, tais como a 

competitividade e a prestação de contas; promoção da inovação e do profissionalismo 

docente, temática que abordaremos já de seguida. 
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3. Profissionalismo docente 

 A problemática central desta questão reside no facto de alguns autores 

considerarem que o ensino não é uma profissão, mas sim uma semi-profissão (Etzione, 

1974, Sacristán, 1999) e outros como Huberman (1995) que acham que os professores 

são verdadeiros profissionais. Analisemos detalhadamente as várias correntes. 

 O termo “profissão”, utilizado frequentemente e em contextos diversificados, é 

atravessado por uma grande ambiguidade semântica: para a corrente parsoniana o termo 

profissão é caracterizado por 1) detenção por parte do profissional do saber – fazer 

adquirido por aprendizagem certificada e pela prática profissional efectiva e continuada; 

2) aquisição de competências especializadas que lhe conferem legitimidade social para o 

exercício da actividade; 3) compromisso altruístico para com os outros e compromisso 

com a actividade (Dubar, 1991:138-139). 

 De Tenorth (1988:77 e ss.) aponta como características e condições para que 

uma actividade possa ser considerada como profissão: a ocupação, a vocação, a 

organização, a formação, a orientação para o serviço e a autonomia, conceitos que 

explicitaremos noutra fase deste trabalho.  

 Para os funcionalistas26 ocorre o domínio de um conhecimento sistemático e 

específico, com uma forte orientação para o interesse público, desencadeando-se um 

controlo e uma supervisão das actividades através de normas. Instala-se o sistema de 

prémios e de recompensas. O funcionalismo sublinha uma concepção de sociedade com 

carácter sistemático, harmonioso, onde os conflitos são encarados como ténues tensões, 

apresentadas como uma simples preparação para uma ordem cada vez mais 

compreensiva e satisfatória.  

 Parsons tentou estabelecer uma correspondência entre o sistema normativo e a 

“situação”, ou seja o meio definido como um conjunto de constrangimentos estáveis e 

coerentes, no qual está colocado o sistema de acção27. Este autor entende que a profissão 

do ensino se insere no primado cultural, área de investigação, de produção de 

conhecimento e de saberes.  

                                                 
26 A corrente funcionalista é representada por diversos autores, entre os quais destacamos: Parsons, 
Malinowski, Radccliffe-Brown. 
27 De acordo com Boudon e Bourricaud (1982). 
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 Os autores do interaccionismo simbólico28 contestam determinadas 

características definidoras do estatuto de profissão. Esta corrente defende que os actores 

sociais estão em permanente negociação, tendo reciprocamente em conta os pontos de 

vista de cada um e interpretando os comportamentos uns dos outros à medida que criam 

estratégias diferentes até escolherem as linhas de acção que pretendem desenvolver 

(Foddy, 2001:22). 

 Por outro lado, esta corrente dá importância ao constructo do self, enquanto 

definição daquilo que as pessoas constroem sobre si próprias: 

“ Ao construir ou definir o self, as pessoas tentam ver-se como os outros as vêem, interpretando 

os gestos e as acções que lhes são dirigidas e colocando-se no papel da outra pessoa. Resumindo, 

as pessoas acabam por se ver, parcialmente, como as outras as vêem. (…) Este nexo permite que 

as pessoas se modifiquem e cresçam, à medida que vão aprendendo mais sobre elas próprias 

através deste processo interactivo.” (Bogdan e Biklen, 1994:57)   

 Tal como refere Nóvoa (1987) em relação a esta corrente: 

“ (…) estes estudos consideram as profissões como objectos da prática quotidiana recusando 

desta forma a possibilidade de uma teoria geral das profissões. Elas são particularmente atentas à 

génese, à estrutura e ao movimento de institucionalização das diferentes profissões, tendo como 

ponto de partida a análise de um grupo profissional real, colocado numa situação de trabalho 

concreta e portador de interesses específicos” (Idem: 1987:30) 

 Nóvoa (1987) problematiza a temática do profissionalismo situando-a no 

antagonismo existente entre classes sociais e organizações, em que o Estado detém um 

papel central, resultante da sua mudança de posição na regulação do mundo do trabalho. 

O autor atribui a seguinte definição ao termo profissão: 

 “ (…) conjunto dos interesses relacionados com o exercício de uma actividade institucionalizada, 

da qual o indivíduo tira os seus meios de subsistência, actividade que exige um corpo de saberes e 

de saberes – fazer e a adesão a condutas e a comportamentos, nomeadamente de ordem ética, 

definidas colectivamente e reconhecidas socialmente” (idem:49).  

 Araújo (1985) identifica duas áreas no conceito de “profissões”: uma em que a 

profissão é encarada como um processo com particularidades únicas, com atributos 

                                                 
28 Enumeremos alguns dos princípios desta corrente, que encontramos descritos em Foddy (2001): os seres 
humanos definem e interpretam as acções de cada um; os seres humanos podem ser objecto da sua própria 
atenção; o comportamento social consciente é intencional; interpretação, planeamento e acção constituem 
processos contínuos que começam de novo em cada momento de uma interacção social; cada actor social 
tem um self e a inteligência humana apresenta um carácter reflexivo. 
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específicos: um saber especialista, secundado por práticas específicas, adquiridas através 

da formação profissional, com uma orientação de serviço, um código deontológico e 

uma associação profissional. A segunda vertente destaca a função social das profissões. 

Para a autora, o conceito de profissão é “problemático, envolvido em significações 

diversas, por vezes contraditórias entre si. Tal conceito aponta, contudo, para o 

reconhecimento dos grupos ocupacionais da área do trabalho mental (o professorado 

incluído) que têm estratégias e projectos específicos” (idem:89).   

 Sacristán (1992:71) considera a profissão docente como uma semi-profissão, na 

medida em que “depende de coordenadas político-administrativas que regulam o sistema 

educativo, em geral, e as condições de posto de trabalho em particular”. Face ao 

desenvolvimento das organizações burocráticas a profissão foi desabrochando. Todavia, 

fruto de influências políticas, económicas e culturais, assiste-se à desprofissionalização 

do professorado. 

 Este autor analisa o estatuto docente de acordo com a origem social do grupo, o 

tamanho do grupo profissional, a proporção das mulheres, a qualificação de acesso, o 

status dos clientes e a relação com os clientes, que é obrigatória face ao consumo do 

ensino. De acordo com o autor, “os professores não usufruem de uma posição social 

elevada” e assiste-se a uma “proletarização” do professorado.   

 Formosinho (2006) lança um olhar crítico à profissão docente, contrapondo 

dois conceitos basilares: diferenciação ou indiferenciação do professorado. A resposta 

dependerá do tipo de concepção de professor que se queira assumir: militante, 

missionária, laboral ou profissional, que passamos a transcrever de forma sucinta: 

“ (…) a concepção missionária do professor atribui-lhe uma condição para-sacerdotal 

indispensável para o desempenho da missão educativa que a sociedade lhe comete. A concepção 

militante substitui o fundamento religioso dessa missão para uma fundamentação ideológica. (…) 

cada professor pode, desde que queira, desempenhar todo o tipo de papéis na escola de  massas. 

(…) A concepção laboral define a função docente como dar aulas; define o professor como 

alguém com ou sem formação superior, com ou sem habilitação profissional completa, que dá 

aulas de modo permanente, entregando assim a definição de professor ao empregador. (…) 

Rejeita a especialização e a consequente diferenciação. (…) 

A concepção profissional do professor baseia-se nas características usualmente apontadas às 

profissões que se podem definir por uma componente cognoscitiva, (…) normativa (…) e 

organizacional (…) [Esta] concepção aceita e promove a diferenciação dos professores e da sua 

função docente” (idem:9-10). 
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 Silva (1994) aponta duas teorias sobre as questões do profissionalismo: uma 

que refere a necessidade de requisitos para a obtenção do estatuto de “profissional”, 

como a existência de um corpo sistemático de conhecimentos adquiridos num 

determinado período, mais ou menos longo; a aquisição de um grau de autonomia; a 

aquisição e aceitação de um código ético; a existência de crescimento na profissão. A 

segunda corrente defende que o profissionalismo é uma ideologia social que permite o 

acesso a uma profissão. Para a autora “ser profissional é não só saber manipular um 

corpo de conhecimentos, mas também utilizar um discurso próprio que permitirá 

aumentar o respeito da sociedade pela profissão que se desempenha” (p.19 e seguintes) 

   

3.1. Razões para a adesão à profissão 

Na década de 70, as principais razões para um sujeito se tornar professor 

prendiam com o desejo de ascendência social, falta de interesse por outras actividades, a 

influência dos seus professores primários e secundários, o auto crescimento, o valor 

social que a educação representava e “tendências espontâneas” (Fuller e Bown, 1975:35)  

Na década de 80, Gosselin (1984) apontava as “motivações contingentes” como 

razões pela opção por esta profissão, nomeadamente: os horários (as férias) que 

permitiam ter uma vida familiar compatível com a escola; o “desejo” dos pais (pai 

professor - filho professor); “a promoção”; o “exemplo” (o querer ser semelhante ao seu 

professor) e a “fuga” ao mundo adulto. 

Na década de 90, Ball e Goodson (1992) apontam os contextos político, social e 

económico, como fenómenos de atracção ou repúdio pela profissão. Estes são 

responsáveis quer pelo recrutamento, quer pela fuga; é quando ocorre a perda de 

prestígio dos professores. 

Poderemos afirmar que, quer as motivações intrínsecas (satisfação, ideal de 

serviço, tipo de horários, férias), quer as extrínsecas (mobilidade social, prestígio, 

salário, regalias), contribuem para se ser professor (Lima e Haglund, 1985). 

No seu estudo, Braga da Cruz (1990) verifica que entre nós, apesar de 63% 

escolher a profissão pela vocação ou como escolha inicial, ainda há 15,4% que faz o 

“ingresso por recurso” na carreira. Também o relatório da Comissão de Coordenação da 

Região Norte (1986) refere que muitos professores optaram pela profissão levados mais 

pela necessidade do que pelo gosto ou vocação.  
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O estudo realizado por Valente e Bárrios (1986), junto de alunos de seis 

universidades portuguesas que frequentavam a formação inicial universitária de cursos 

orientados para a docência, referia que a razão principal assentava no desejo de ser útil, 

de trabalhar com jovens e de contribuir para o benefício da humanidade. 

Benavente (1990), num estudo realizado junto de 30 professores, no que se refere 

à escolha profissional, aponta cinco categorias: a vocação, as razões económicas, as 

razões sociais ligadas às condições das mulheres, razões familiares e outras, sendo que a 

vocação aparece em primeiro lugar. 

Face aos problemas que surgem, relacionados, quer com a indisciplina, quer com 

a imagem negativa que os públicos traçam dos professores, muitos desejam abandonar a 

carreira. A perca de estatuto social, os baixos salários, uma ascensão profissional que, 

per si, não é notória, aliadas às condições de trabalho, que nem sempre são as mais 

favoráveis, são factores que têm contribuído para a crise identitária. 

Williams (1988) apresenta um conjunto de medidas que deveriam ser 

implementadas para atrair/fixar os professores, tais como: oferecer mais atractivos de 

serviço, melhores salários, redução do nº de alunos por turma, contratação de docentes 

estrangeiros ao abrigo de programas de ajuda internacional, entre outras. 

Nóvoa (1999) aponta a necessidade de se fazer um “combate ao arrivismo”, 

sendo útil questionar as regras de acesso às escolas de formação de professores e de 

recrutamento de docentes. O importante é contrariar a lógica de “passagem pelo ensino”, 

na medida em que, na procura de outra alternativa, vão permanecendo a contra-gosto. 

3.2. A construção de uma identidade  

Cabe ao professor construir a sua identidade profissional. Ser professor implica 

também saber ultrapassar a crise de profissionalismo que tem contribuído para alimentar 

os meios de comunicação social. 

As tarefas docentes não se esgotam nos locais de trabalho, aliás, elas extravasam 

este domínio indo muitas vezes colidir com a vida familiar. 

Alves (1997) sublinha que a construção do processo identitário deverá conciliar a 

vertente de vida – afectividade, felicidade, sentir-se bem consigo e com os outros – e a 
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vertente da cognitividade funcional junto dos alunos, a actuação na própria esfera dos 

conhecimentos escolares. 

Bayer (1984) destaca a contradição entre a realidade quotidiana e as concepções 

e teorias utilizadas durante a formação para cimentar valores, atitudes e racionalizações, 

e, por outro, a impotência e desamparo do professor para fazer frente às limitações 

institucionais, que não consegue modificar. 

Garcia (2003) refere que a identidade é entendida como um conjunto de 

representações mentais que permitem aos indivíduos encontrar uma coerência, uma 

continuidade entre as suas experiências do passado e as do presente, entrelaçando-se o 

percurso biográfico e o profissional, constituindo-se como um processo em construção 

permanente: “as identidades são, assim, relacionais e múltiplas, baseadas no 

reconhecimento, por outros actores sociais, e na diferenciação, assumindo a interacção 

um papel crucial neste processo” (idem:132).  

Cada vez mais, a definição do perfil do professor tem de ter em conta o 

desenvolvimento tecnológico e social. Os profissionais devem estar aptos a definir 

estratégias de acção que poderão contribuir para a mudança.  

Este processo passará, certamente, por um crescimento profissional que se 

consubstancia na formação para que o profissionalismo se aperfeiçoe. Nóvoa (1989) 

refere que esta construção implica uma maior autonomia da identidade do professor, 

pois,  

“ continua-se a encarar os professores como correias de transmissão das decisões emanadas 

 pelo poder central (independentemente da correcção ou da pertinência destas decisões) e não 

 como profissionais dotados de uma competência e de um saber próprios. Há que inventar uma 

 outra maneira de ser professor.” (idem:456) 

Ball e Goodson (1992) salientam que os modos como os professores 

desenvolvem a sua identidade, o seu self, são vitais para a compreensão das suas acções. 

Para Cavaco (1992), 

 “na construção da identidade profissional de professor se entrecruzam a dimensão pessoal, a 

 linha de continuidade que resulta daquilo que ele é, com os trajectos partilhados com os outros, 

 nos diversos contextos de que participa; daqui a importância de considerar os espaços e as 

 situações de reflexão partilhada como facilitadores do desenvolvimento pessoal e profissional e a 

 necessidade de aprofundar os seus efeitos formativos” (Idem:161). 
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A construção da identidade pessoal é indissociável da social e a percepção que o 

sujeito tem de si é marcada pela sua pertença ao grupo social e pela relação que 

estabelece com os outros. A dimensão social será encarada pelo sujeito de acordo com 

os seus valores. A reciprocidade entre o pessoal e o social marcam a construção da 

identidade do professor, desde a sua formação inicial à reforma, quer a nível dos saberes, 

quer a nível da ética ou da deontologia. Desta forma, não se pode descurar a função 

social da profissão, o estatuto profissional, a cultura de grupo, neste processo de 

construção identitário. 

Nóvoa (2000) questiona este processo com a seguinte pergunta: “como é que 

cada um se tornou no professor que é hoje? E porquê?” Na sua resposta, o autor refere 

“os três AAA” que sustentam este processo identitário, a saber:   

 “- A de Adesão, porque ser professor implica sempre a adesão a princípios e a valores, a 

 adopção de projectos, um investimento positivo nas potencialidades das crianças e dos  jovens. 

-A de Acção, porque também aqui, na escolha das melhores maneiras de agir, se jogam decisões 

 do foro profissional e do foro pessoal. Todos sabemos que certas técnicas e métodos “colam” 

 melhor com a nossa maneira de ser do que outros. Todos sabemos que sucesso ou o insucesso 

 de certas experiências “marcam” a nossa postura pedagógica, fazendo-nos sentir bem ou mal 

 com esta ou com aquela maneira de trabalhar na sala de aula. 

-A de Autoconsciência, porque em última análise tudo se decide no processo de reflexão que o 

 professor leva a cabo sobre a sua própria acção. É uma dimensão decisiva da profissão docente, 

 na medida em que a mudança e a inovação pedagógica estão intimamente dependentes deste 

 pensamento reflexivo.” (Idem:16)    

Para o autor a identidade é um lugar de conflitos, um espaço de construção de 

maneiras de ser e de estar na profissão, ou seja, é um processo complexo, em que se 

conjuga a história profissional e a pessoal de cada um. 

A identidade está, pois, em constante transformação, tal como refere Garcia 

(2003):  

“mesmo as identidades, aparentemente, mais sólidas escondem negociações de sentido, jogos de 

polissemia, choques de temporalidades em constante processo de transformação, responsáveis em 

última instância, pela sucessão de configurações hermenêuticas que, de época para época, dão 

corpo e vida a tais identidades.” (idem:135) 

Na realidade a construção da identidade é um processo que deve contemplar a 

história profissional e a pessoal, sendo necessário um tempo para se construir a 

identidade para se assimilar as inovações. Por outro lado, “a dimensão emocional do 
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ofício de ensinar” é fulcral no processo de mudança educativa. De acordo com Bolívar 

(2007), a forma como o professor se apaixona pelo saber que consegue transmitir aos 

seus alunos e o modo como os contagia, depende do tipo de identidade que o professor 

constrói, pelo que a dimensão emocional é um dos aspectos mais relevantes do ensino.  

Para Nóvoa (2000) é impossível separar o eu profissional do eu pessoal: 

 “ (…) eis-nos de novo face à pessoa e ao profissional, ao ser e ao ensinar. Aqui estamos. Nós e a 

 profissão. E as opções que cada um de nós tem de fazer como professor, as quais cruzam a nossa 

 maneira de ensinar e desvendam na nossa maneira de ensinar a nossa maneira de ser.” (idem:17) 

 A conceptualização da profissão passa pela detenção de saberes e de saberes -

fazer próprios da profissão e pela dimensão ética e deontológica que orientam a prática 

profissional. Desta forma, os professores não se podem dissociar, em termos identitários, 

da construção da sua própria profissão. A este propósito, refere Popkewitz (2000) que no 

início do Séc. XIX a formação de professores era encarada como uma forma de 

“professar” a “sinceridade cristã”. O professor, encarado como um “sacerdote”, deveria 

consagrar-se, devotamente, à sua profissão. Posteriormente, a profissionalização foi 

encarada como uma “ferramenta” que servia para reconfigurar a autoridade, a nível da 

administração escolar.  

 Entendemos que os significados que os professores atribuem ao seu papel, à sua 

experiência, bem como à respectiva interpretação, são elementos essenciais e 

constitutivos para o seu “métier”. É necessário compreender a construção social que os 

profissionais fazem do seu labor; que tipo de definição lhe atribuem ou, que tipo de 

processo de construção está subjacente ao conceito de profissional. A interpretação é 

fundamental nesta investigação. Neste sentido, o debate actual coloca a tónica no 

empowerment (capacitação) docente para a sua reprofissionalização. 

  3.3. A autonomia no processo de construção identitária 

Ao processo de construção da identidade profissional não é alheia a autonomia 

do desempenho da actividade exercida num determinado contexto histórico, político, 

ideológico, condicionantes do diálogo teoria e prática. Para Sacristán (1999), o professor 

não é um técnico que aplica instruções directivas, mas um profissional que se interroga 

sobre a pertinência de todas as decisões em matéria educativa. Os professores devem ser 

“capazes de definir o seu próprio programa de desenvolvimento profissional”. (idem:76) 
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 A especialização profissional dos docentes, nomeadamente a especialização 

disciplinar do saber, confere-lhe bastante autonomia na realização das suas tarefas, o que 

faz com que as estruturas de topo não se intrometam na relação professor – aluno. Os 

professores escolhem os seus materiais de ensino, adoptam a metodologia que mais lhes 

convém, organizam espacialmente a turma e fazem a gestão do tempo de aula de acordo 

com as estratégias por si seleccionadas. A este propósito refere Greenfield, Jr. (2000):  

“ Os professores são diferentes dos trabalhadores em contextos não escolares, em várias coisas: 

estão relativamente isolados uns dos outros; comparados com colegas noutros empregos, têm a 

expectativa e usufruem de um elevado grau de autonomia no controlo do seu trabalho quotidiano; 

verifica-se um reduzido nível de interacção entre os professores no cumprimento das suas tarefas; 

não são supervisionados de perto e dão muita importância à recompensa psíquica resultante das 

relações e dos sucessos dos seus alunos.” (idem:261) 

 O facto de serem especializados faz com que os professores exerçam uma 

actividade descentralizada. A supervisão, por parte de um superior hierárquico, é quase 

inexistente. Pelo facto de controlarem “naturalmente” o seu espaço de trabalho, os 

professores reclamam o direito de serem ouvidos e de poderem participar na resolução 

dos problemas que afectam as suas condições de trabalho no seio da organização. 

De acordo com Alves (1997) na profissão docente corre-se o risco da 

imprevisibilidade da clientela. Mas o professor deve ser capaz de “provocar o 

renascimento das pessoas, dos estudantes, para a cultura. E nesta arte socrática nenhuma 

outra profissão lhe é comparável.” (idem:33) 

Para Nóvoa (1992, 1999) a questão da autonomia é importante para a redefinição 

do papel profissional e criar um novo ciclo na história das escolas: o 1º ciclo é o Passado 

(XVII-XIX), o 2º ciclo é o presente (XIX-XX), ao qual sucederá um 3º, o do Futuro: 

“ para os professores o desafio é enorme. Eles constituem não só um dos mais numerosos grupos 

profissionais, mas também um dos mais qualificados do ponto de vista académico. Grande parte 

do potencial cultural (e mesmo técnico e científico) das sociedades contemporâneas está 

concentrada nas escolas. Não podemos continuar a desprezá-lo e a menorizar as capacidades de 

desenvolvimento dos professores. O projecto de uma autonomia profissional, exigente e 

responsável, pode recriar a profissão professor e preparar um novo ciclo na história das escolas e 

dos seus actores.” (idem: 29)  

  O alargamento das funções de docência só é viável num contexto de autonomia 

que vise a capacidade de tomada de decisões profissionais. A autonomia pode facilitar a 

adaptação às exigências e mudanças que imperam no contexto profissional, poupando o 
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professor a situações de stress. Todavia, nem sempre é fácil, para alguns docentes, 

articular esta autonomia com os constrangimentos que se colocam em termos 

burocráticos. Por outro lado, também temos de contar com docentes, que em termos 

pessoais, não retirarão qualquer tipo de satisfação pessoal com o exercício da autonomia. 

Este é o maior repto que pode ser lançado aos professores na escola: exercer a sua 

autonomia em liberdade.  

3.4. Percursos entre as trajectórias de vida e ciclos profissionais 

A carreira docente é um percurso que ocorre simultaneamente entre a vida e a 

formação profissional, corporizada numa trajectória profissional pessoal, acompanhada 

pelas alterações das representações que o professor, enquanto profissional, faz de si 

próprio. 

Cada professor tem a sua própria trajectória, resultante de um desenvolvimento 

pessoal e profissional, com base nas suas características pessoais e na sua personalidade, 

desenvolvendo-se esta, num dado contexto histórico e organizacional. 

Segundo Huberman (1995), ao considerarmos as carreiras dos professores e as 

relações destas, enquanto trajectórias de vida, com o desenvolvimento profissional, 

somos colocados perante a circunstância de que os professores perseguem diferentes 

objectivos e se vêem confrontados com diversos dilemas em momentos distintos do seu 

ciclo de vida profissional, com a correspondente variação do desejo de obtenção de mais 

informação, conhecimento, mestria e competência técnica. 

Fruto das situações em que estão envolvidos, constroem uma identidade 

profissional, quer a nível individual, quer colectivo, tendo por base objectivos e 

finalidades próprias, que poderemos resumir através de práticas que passam pela adesão, 

pela acção e pela auto-consciência (Nóvoa:2000).  

Estamos então, perante a construção do self profissional que tem como base um 

processo de aprendizagem que toma corpo através da experiência da carreira, numa 

perspectiva interaccionista entre meio profissional e desenvolvimento pessoal, “teoria 

subjectiva”. 

 A teoria educacional subjectiva é o conjunto de crenças e conhecimentos que os 

professores utilizam no seu quotidiano profissional, ou seja, é a integração reflexiva das 

suas experiências e que culmina em dois planos: “o da concepção acerca de si próprios, 
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como professores, e o do sistema de conhecimentos e crenças acerca do ensino como 

actividade profissional” (Gonçalves, 2000:68). 

O self profissional assenta em duas dimensões: “retrospectiva”, em função da 

qual o sujeito-professor se concebe por referência ao passado, e a “prospectiva”, que o 

leva a idealizar o eu a que aspira tornar-se, tendo em conta a problemática das 

identidades de aspiração, projecções de futuros eficazes e desejáveis. 

Para Alves (1997:25), a pessoa é suporte do professor e este actua sobre a pessoa, 

mais ou menos positivamente. Nesta interacção, o exercício da profissão, enquanto 

actividade de relação interpessoal, acarreta o desenvolvimento pessoal, dando sentido a 

toda uma vida.  

De acordo com Gonçalves (2000), a dimensão “retrospectiva” compreende 

quatro componentes: a “descritiva”, que corresponde à auto-imagem, querendo significar 

o modo como o professor se define a si próprio como tal; a “avaliativa”, traduzida na 

auto-estima, enquanto avaliação de si próprio como professor; a “volitiva” que 

compreende as razões pelas quais o docente escolhe, permanece ou deixa a profissão, ou 

seja, a “motivação profissional”; e a “normativa”, significando o modo como o professor 

define o seu trabalho, isto é, “ a percepção da tarefa” (idem: 68-69) 

O exercício da profissão, consubstanciado na leccionação da disciplina, na 

relação com os alunos e o papel do professor ou a sua representação sobre esse papel, 

constitui o processo identitário profissional dos professores. 

De acordo com Cruz (1995), a “identidade profissional” do professor, numa 

perspectiva global e diacrónica de permanente (re) construção, configura-se como um 

constructo apoiado na auto-imagem, na auto-estima, no modo como percepciona as 

actividades que desenvolve, na motivação para o exercício da profissão, nas perspectivas 

e expectativas de desenvolvimento profissional futuro e na necessidade de formação em 

cada momento específico da carreira. 

  Ainda de acordo com este autor são três os aspectos ou dimensões da vida do 

professor: 

a) a “trajectória de vida”, isto é o percurso ao longo de toda a vida que engloba a 

adesão à profissão, num determinado momento; 

b) o “perfil profissional”, baseado no conjunto de competências, de conhecimentos 

e de atitudes construídos e utilizados no desempenho da profissão; 
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c) o “ciclo de vida”, que corresponde a etapas ou fases específicas do desempenho, 

nas quais o docente “sente”, “percebe” e “perspectiva” a sua acção. 

Concluindo, o perfil de carreira constrói-se ao longo da actividade docente e 

resulta quer dos aspectos subjectivos, quer dos objectivos que lhe dão sentido. Os 

subjectivos reflectem a visão que o sujeito tem da sua própria vida de trabalho, a auto-

imagem, as aspirações, que surgem em cada fase da sua história de carreira. O perfil 

resulta da trajectória profissional e do ciclo de vida em que cada um se encontra. 

3.4.1. Ciclos de vida 

No que concerne a esta terminologia podemos referir que diversos autores 

utilizam conceitos diferentes, de acordo com a perspectiva teórica de conceptualização, 

mas que se encontram relacionados com sinónimos de carreira profissional. Assim, 

surge ciclo de carreira (Christensen et al., 1983), ciclos de vida dos professores (Sikes, 

1985), crescimento profissional dos professores (Oja, 1989) ou ciclo de vida profissional 

(Huberman 1987, 1989). De acordo com estes autores e seguindo a ordem enumerada 

significam: visão dinâmica e flexível do percurso profissional, influenciado pelas 

condições contextuais do exercício da docência (Christensen et al., 1983); fases ou 

etapas que se caracterizam por avaliações e redefinições de interesses, compromissos e 

atitudes, de acordo com a idade; é uma síntese entre o ciclo da carreira, o ciclo de vida e 

o desenvolvimento cognitivo (Sikes, 1985); esta autora, ao debruçar-se sobre a dimensão 

humana dos professores concluiu que estes estão sujeitos a mudanças biológicas e 

psicológicas, dependentes do crescimento etário e do modo como são vistos pela 

sociedade. A autora reconheceu que cada professor tinha a sua própria idiossincrasia 

biográfica, através das “percepções e experiências” específicas.  

Para Ojas (1989), os ciclos articulam-se e complementam-se pelos desafios e 

expectativas sociais. 

Para Huberman (1987, 1989), que conceptualiza o “ciclo de vida profissional”, é 

o percurso de uma pessoa numa organização; analisa como a organização influencia a 

pessoa e vice-versa. Resulta, então, uma interacção entre o amadurecimento fisiológico 

pessoal, a experiência adquirida com a prática de ensino e a influência social da 

instituição em que o professor se encontra inserido. O percurso da carreira é apresentado 

por este autor como uma sequência normativa” e evitando “um modelo linear e 
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monolítico”, apresentando através das “tendências centrais” uma visão global do 

desenvolvimento profissional, conjugando os anos de carreira com as diferentes fases e 

temas.  

Sistematizando, há três contribuições fundamentais para a concepção de “ciclos 

de vida”, enquanto objecto de estudo científico: a psicodinâmica (Huberman, 1988 e 

1989; Murray, Allport, White, Vaillant, Gould e Levinson), o interaccionismo simbólico 

(Escola de Chicago/história oral, Park, Mead, Cooley, Thomas, Blumer que restauram a 

metodologia da história oral e a epistemologia do interaccionismo simbólico) e a 

psicologia da “life-span”[developmental psychology, com estudos publicados a partir de 

1970, integrando conceptualizações e dados empíricos provenientes de diversos 

domínios, tais como a biologia, a história, a sociologia, a fisiologia e da psicologia] 

(Schale e Willis, 1982). A primeira assenta nas teorias freudianas, a segunda impõe-se 

pelo carácter social evolutivo acentuando a criatividade face à mudança; a terceira 

estuda os “momentos ou situações de transição”. Esta última atribuiu importância às 

“transições de vida” (universalidade, unidireccionalidade, sequência, estado final, 

irreversibilidade e transformação qualitativa estrutural), bem como o conceito de 

mudança biocultural, a variabilidade e imprevisibilidade social, a mobilidade geográfica, 

inovação tecnológica, situações que acabam por contribuir para novas perspectivas. 

3.4.2. Ciclos profissionais 

As “carreiras” dos professores começam a ser alvo de variadas pesquisas na 

década de 70 já que, anteriormente, tinha ocorrido um interesse particular pelos ciclos de 

vida. Poderemos agrupar em três áreas estas pesquisas: perspectiva interaccionista, 

caracterizada pela interacção desenvolvida entre o indivíduo e situação e pela construção 

de significações que se podem comprovar; perspectiva funcionalista evidencia a 

importância do processo de “profissionalização”; perspectiva crítica articula a análise 

das representações interaccionistas com as normas, valores e competências profissionais 

dos funcionalistas. Neste âmbito inserem-se as “biografias de vida”, “autobiografias” ou 

“biografias profissionais”, englobando o tema dos “ciclos de vida” em geral e dos 

professores em particular (Lessard e Mathurin, 1989). 

De uma forma geral, os estudos realizados sobre o percurso “profissional dos 

professores” apresentam dois planos distintos, embora complementares: o do 



 
94 

desenvolvimento profissional e o da construção da identidade profissional, convergindo 

ambos para os ciclos de vida ou de carreira.  

O desenvolvimento profissional engloba o desenvolvimento pessoal, a 

profissionalização e a socialização. O desenvolvimento profissional é encarado como um 

processo de crescimento pessoal porque se centra na pessoa do professor (1º); será 

igualmente visto como um processo de aquisição de competências, quer a nível da 

eficácia no ensino, quer de organização do processo ensino-aprendizagem (2º). A 

socialização é o processo de adaptação ao meio profissional. 

No que se refere à construção da identidade profissional, poderemos utilizar as 

concepções de Lessard (1986) para a identificar. Esta é a “relação que o prático 

estabelece com a sua profissão e o seu grupo de pares” e, ao mesmo tempo, o “trabalho 

de simbolização que ela implica”, a “construção simbólica para si e para os outros”. 

(idem:167) 

No que se refere aos ciclos de vida, enquanto percurso profissional, socorremo-

nos de Ball e Goodson (1985) para definirmos carreira como a “trajectória subjectiva” 

percorrida por cada professor, no espaço e no tempo, incluindo os princípios 

organizativos e distintas fases. 

De acordo com Alves (1997) o conceito de carreira: 

 “ abrange uma dimensão simultaneamente psicológica e sociológica, na medida em que permite 

 estudar o percurso de uma pessoa numa organização ou série de organizações e assim, 

 compreender como as características dessas pessoas influenciam esta organização e, ao mesmo 

 tempo, sofrem a sua influência” (idem:142).  

Abraham (1984) utiliza a metáfora do labirinto para explicar os constrangimentos 

que surgem entre o “eu profissional individual”, o “eu grupal profissional” e os “Outros” 

(alunos, pais, inspectores, etc.). Ao longo do caminho que o professor tem que percorrer, 

entre uma entrada e uma saída, há movimentos sinuosos em que se joga a vida. A 

ultrapassagem do “labirinto imaginário” do professor passará pelo encontro com o 

verdadeiro “Eu”, desvalorizado aos olhos de si próprio e do grupo. O encontro deste 

“Eu” é fundamental para sua segurança e verdadeira unicidade. 

Para Huberman (1989), o conceito de carreira é utilizado para estruturar o ciclo 

de vida profissional dos professores.  
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Nesta construção social do vivido deveremos ter em conta factores de natureza 

contextual (por exemplo factores políticos, económicos) e pessoal (história pessoal). 

Debrucemo-nos, particularmente, sobre o modelo de Huberman. O autor 

começou os seus estudos na década de 70 e colocou-se perante questões pertinentes, tais 

como: será que há fases ou estádios no ensino? Será que todos os professores passam 

pelas mesmas etapas? Haverá percursos diferentes, de acordo com o momento histórico 

da carreira? Que imagem é que as pessoas têm de si, como professores? As pessoas estão 

mais ou menos satisfeitas com a sua carreira? 

Para o autor, o desenvolvimento de uma carreira é um processo e não uma série 

de acontecimentos. Os professores, ao entrarem para a carreira, iniciam uma fase 

“exploratória” que passa pela “sobrevivência” e pela “descoberta”. A fase da 

sobrevivência é aquela que é traduzida pelo “choque real”, ou seja, a confrontação com a 

complexidade da situação profissional. Simultaneamente vive-se a fase da descoberta, ou 

seja, a do entusiasmo, a da assunção de responsabilidades conducente à fase da 

estabilização. Nesta fase ocorre a pertença a um grupo profissional e a independência do 

próprio modo de funcionamento: “ a fase de estabilização, acompanhando a par e passo 

a consolidação pedagógica, é percepcionada em termos positivos, se não mesmo em 

termos de pleno agrado, por aqueles que a vivem”(Huberman, 2000:17) 

De seguida entra-se na fase da diversificação em que o profissional se “põe em 

questão”. Geralmente esta fase surge quando se atinge a rotina ou surge uma “crise 

existencial” efectiva face à prossecução da carreira: 

“Para uns, é a monotonia da vida quotidiana em situação de sala de aula, ano após ano, que 

 provoca o questionamento. Para outros, é muito provavelmente o desencanto, subsequente aos 

 fracassos das experiências ou das reformas estruturais em que as pessoas participaram 

 energicamente, que desencadeia a crise” (idem:43)  

O pôr-se em questão pode corresponder a várias fases em que as pessoas 

examinam o que terão feito da sua vida, face aos objectivos e ideais dos primeiros anos 

de carreira e equacionam a possibilidade de enveredarem por outros percursos, apesar de 

incertos. 

A esta fase sucede a da serenidade e distanciamento afectivo. A serenidade 

ocorre depois da fase do questionamento, ou seja, quando ocorre a “reconciliação” entre 

o eu ideal e o eu real. Da serenidade passa-se para o conservadorismo, discordância com 

o que se passa, o qual depende de diversas variáveis, tais como a idade, uma maior 
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rigidez e dogmatismo, uma prudência acentuada, uma resistência mais firme às 

inovações, a nostalgia do passado.  

O período de serenidade conduz a um processo de desinvestimento nos planos 

pessoal e institucional, um recuo face às ambições e aos ideais presentes à partida. 

Assim, de acordo com o autor, o percurso mais harmonioso seria o seguinte: a 

diversificação daria lugar à serenidade e esta ao desinvestimento sereno. Os percursos 

mais “problemáticos” seriam o do questionamento que poderia dar lugar ao 

desinvestimento amargo ou ao conservantismo e, consequentemente, ao desinvestimento 

amargo. 

Bolívar (2007), reportando-se ao estudo de Huberman, refere que “ a identidade 

profissional dos professores é o resultado de um processo dinâmico entre as demandas 

sociais ou administrativas do ensino e a afirmação de si. Como tal a identidade 

profissional gera reacções emocionais dos professores face ao seu trabalho.” (idem:37) 

3.5. A socialização docente 

A socialização, aqui, é entendida como um processo dinâmico pelo qual se 

transmite a cultura, através da vivência de actividades, viabilizada em parte pelo ensino 

e que ocorre ao longo da vida. Assim, o individual, o pessoal é influenciado pelo 

colectivo, pelo social. Ferrarotti (1986) refere-se à socialização como um processo de 

“domesticação”, atendendo ao facto de que ocorre uma socialização primária, ao nível 

da família e uma secundária (no local de trabalho e na sociedade). 

As organizações escolares exigem a socialização do ensino: somos educados com 

outros, desenvolvem-se relações com outros alunos e professores, aceitamos as regras 

instituídas. 

Musgrave (1984) fala de uma socialização antecipatória para os professores, 

adquirindo a socialização um cariz interpessoal ou interactivo. É um conceito que se 

aplica ao modo como duas pessoas se modelam uma à outra. Para o autor, a socialização 

é a “aprendizagem específica dos valores, atitudes e comportamentos” associados à 

posição social do professor. 

De acordo com o autor, o professor sofre um processo de socialização que 

funciona em diferentes dimensões: o modo como altera as opiniões sobre os papéis dos 
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professores; a tendência decisiva no sentido dum maior idealismo nas crenças e atitudes 

durante a formação (1º aprendizagem de um conceito ideal do seu papel como 

professores e, depois, chegados às escolas valorizam mais a prática do que a teoria), 

ocorrendo um “ajustamento gradual ao choque da realidade”. Este choque, ao longo dos 

dois primeiros anos de carreira, resulta de situações complicadas, da parca socialização 

da escola e dos professores sobre o professor principiante, da busca de ideais difíceis de 

alcançar.  

De acordo com os funcionalistas a socialização dos professores depende de seis 

factores: a influência da primeira infância, a influência de pessoas com capacidade de 

avaliação, a influência de companheiros, a influência dos alunos enquanto agentes 

socializadores, a influência dos papéis colaterais e de agentes não profissionais, a 

influência da subcultura dos professores e da estrutura burocrática das escolas. 

3.5.1. Relação com os pares 

O estabelecimento de relações interpessoais é fundamental para a estruturação de 

competências sociais, sendo estas importantes para a construção da identidade 

profissional. Já na década de 40 a Escola das Relações Humanas enfatizava o carácter 

das estruturas informais dos grupos, nas organizações, que funcionavam como meios de 

socialização e de cooperação. 

As relações que se estabelecem, diariamente, transformam-se em rotina; esta 

acaba por condicionar os comportamentos e as expectativas dos sujeitos. Assim, a 

própria construção da identidade profissional deriva do comportamento do docente, que 

depende, por sua vez, de um determinado contexto de interacção social, do qual retira 

elementos que interioriza em estrutura e que dão sentido à sua realização profissional. 

As relações que cada professor estabelece com os colegas implicam uma partilha 

de atitudes e de valores que norteiam os objectivos e as tomadas de decisão de maior 

risco. Permitem o enriquecimento de cada um e viabilizam os objectivos que se 

pretendem atingir. A valorização e a aceitação de cada um pelo grupo contribuirão para 

a satisfação profissional, até porque ao estabelecerem-se laços de coesão aumentará o 

poder e a influência do grupo face ao exterior. Não quer isto dizer que todos valorizem, 

da mesma forma, as relações interpessoais. 
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Nesta área, é comum encontrarem-se duas situações por parte dos colegas mais 

velhos em relação aos mais novos: acolhimento real, simpático e facilitador ou falta de 

apoio na execução das tarefas. Breuse (1984), no estudo que realizou, verificou que os 

pontos fortes das relações com os colegas ocorrem quando os mais velhos manifestam 

sentimentos de solidariedade e de compreensão; um acolhimento reservado situa-se num 

nível “sensível”, já que a “troca de informações” a nível de preparação de materiais 

pedagógicos, das reflexões sobre metodologias de trabalho ou outro tipo de conselhos é 

muito baixa. 

De acordo com Gosselin (1984), os jovens professores sonham com escolas 

ideais, cujos professores são perfeitos e, quando confrontados com a realidade docente, 

instala-se a solidão, pois não têm com quem aconselhar-se para se munirem de 

estratégias de defesa, já que “ a escola não existe. É um edifício em que cada um dos 

professores leva à prática a sua pedagogia independentemente dos seus colegas” 

(idem:164) 

De acordo com Huberman (1989) o mau relacionamento entre mais velhos e mais 

novos deriva da desconfiança que se instala, na medida em que os mais novos são mais 

“exibicionistas”. Instala-se um clima de desconfiança que é atravessado pela falta de 

compreensão e pela divergência sobre métodos didácticos.   

Na realidade, parece fundamental que exista uma relação de apoio, por parte dos 

colegas, com vista à consolidação de valores como a coesão, a participação e a 

colaboração, fomentando-se o espírito de equipa, importante para a realização de tarefas 

pedagógicas. 

3.5.2. Relação com a direcção da escola 

Se a interacção com os colegas é importante, também a relação com os órgãos de 

gestão é fundamental para a satisfação profissional. 

As investigações têm mostrado que a satisfação profissional depende dos 

atributos pessoais do líder. Há chefias que se interessam e colaboram com os restantes 

elementos profissionais e há outras que só se preocupam com o nível de produção ou 

serviços prestados. A maioria dos estudos (Vroom, 1964;Locke,1976, Garcia, 1995) 

mostra que quando existe uma relação amistosa e compreensiva entre as chefias e o 
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restante pessoal, em que aquela mostra interesse pela consecução de objectivos 

profissionais dos indivíduos, a satisfação é maior. 

É de salientar que, com a crescente democratização da nova sociedade as 

relações profissionais deixaram de se pautar por níveis hierárquicos rigorosos e tem-se 

enfatizado as relações horizontais baseadas em decisões e responsabilidades 

compartilhadas. Um bom líder é o que consegue dirigir uma equipa de trabalho, que é 

impulsionador da mudança e aposta fortemente na formação contínua e na aprendizagem 

dos membros da organização. 

Também nas questões educativas as “relações de trabalho subordinado” têm sido 

substituídas por “relações de partenariado”. A satisfação depende das relações que os 

órgãos de gestão estabelecem com os colegas, tais como disponibilidade para resolver 

problemas dentro e fora da sala de aula, para concretizar projectos, para facilitar as 

interacções entre todos os membros da comunidade educativa: 

 “Mais do que as competências profissionais, tais expectativas fazem um forte apelo às 

 qualidades pessoais dos professores que ocupam os órgãos de gestão, a quem compete dirigir e 

 gerir o funcionamento da escola (através da co-definição e co-avaliação dos objectivos de 

 trabalho), incentivar e orientar os diferentes parceiros da comunidade educativa, coordenar e 

 moderar as actividades e relações de grupo, atribuir e distribuir os recursos disponíveis e 

 algumas das tarefas a desempenhar.” (Seco, 2000:165-166) 

    3.6. A satisfação profissional 

A questão da satisfação profissional tem sido alvo de amplos debates no seio da 

Psicologia Social e Organizacional, enquanto constructo complexo e multidimensional, 

originando uma literatura com muitas ambiguidades terminológicas e conceptuais. Nos 

tempos mais recentes tem sido marcada por teorias de ordem diversa, que tentam 

explicitar esta problemática no âmbito dos contextos profissionais. A expressão 

satisfação no trabalho tem gerado problemas de conceptualização e de validade de 

constructo no âmbito da investigação, na medida em que os diversos autores pertencem a 

contextos de investigação sócio-educacionais diferentes. As investigações ora se centram 

no conteúdo de trabalho, ora no processo, originando enquadramentos teóricos 

diferenciados. 

Maslow (1954), Herzberg (1959) e McClelland (1961), autores da teoria dos 

conteúdos centram-nas no indivíduo. O primeiro apresenta uma hierarquia de 
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necessidades, a saber: fisiológicas, sociais, de segurança, do ego, como a estima, de 

auto-realização, sendo estas últimas as mais altas.  

O segundo aborda a teoria dos factores higiénicos e motivacionais. No primeiro 

grupo englobamos a vida pessoal e o salário; as condições físicas de trabalho; a 

segurança no cargo; as políticas administrativas e as empresariais; a supervisão técnica; 

as relações interpessoais, a supervisão, os colegas e os subordinados; nas motivacionais 

enquadram-se o status, o reconhecimento, a realização, o crescimento, o progresso, a 

responsabilidade e, finalmente, o trabalho em si. 

McClelland (1961) apresenta a teoria sobre as necessidades aprendidas: de 

realização (enquanto desejo de querer ser excelente, esforçando-se e empenhando-se 

para ser bem sucedido, procurando realizar-se, de acordo com os seus padrões de 

desempenho); de poder (enquanto desejo de influenciar e controlar o comportamento de 

outros); de afiliação (enquanto desejo de estabelecer relações interpessoais amigáveis e 

próximas). 

Estes três autores referem a importância da satisfação das necessidades de ordem 

superior, como sejam o sentido de pertença e as oportunidades de realização pessoal, na 

determinação do bem-estar em contexto de trabalho.  

As teorias processuais (das expectativas, da discrepância, da adaptação ao 

trabalho e o modelo das características do trabalho) diferenciam-se das teorias de 

conteúdos porque apresentam os aspectos dinâmicos inerentes à construção e 

desenvolvimento da percepção de bem-estar, em contexto de trabalho. 

Vroom (1964), autor da teoria das expectativas, baseia-se em três relações: 1. 

relação esforço/desempenho (o esforço conduzirá a um determinado desempenho e a 

atracção ou a importância desse resultado para o sujeito); 2. relação desempenho 

/recompensa (o sujeito acredita que o desempenho conduzirá à obtenção de um 

determinado resultado desejado); 3. relação recompensa/objectivos pessoais: (até que 

ponto as recompensas organizacionais são atractivas ou satisfazem as necessidades 

pessoais do indivíduo). 

Esta teoria refere que o comportamento é orientado por objectivos e resultados: 

quanto maior for a expectativa de que determinado resultado será alcançado e maior o 

valor de incentivo desse objectivo, maior será a tendência motivacional para o 

empenhamento no comportamento instrumental apropriado. 
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As teorias da discrepância, cujo principal autor é Locke (1976), entendem que as 

interpretações sociais acerca dos diferentes tipos de trabalho desempenhado e as 

representações pessoais que o sujeito constrói a partir dessas interpretações condicionam 

as percepções e atitudes acerca do trabalho. 

Para esta teoria, a satisfação depende do grau de concordância entre o que o 

indivíduo procura no seu trabalho e o que realmente consegue obter.  

O modelo das características do trabalho (Hackman & Oldham, 1975) valoriza as 

características da tarefa, associando variáveis cognitivas ou motivacionais. Estes autores 

acham que se as formas ideais de organização do trabalho forem postas em prática, 

levarão ao aumento da satisfação, propondo relações interactivas entre as características 

do trabalho, os estados psicológicos e as motivações do trabalhador. 

A teoria da adaptação ao trabalho, originária do inglês Theory of work 

adjustment, tem sido considerada como a mais completa para a compreensão da 

satisfação no trabalho. Aceita como conceito central a noção de ajustamento entre as 

necessidades e valores do indivíduo e as características do seu contexto de trabalho. As 

relações de trabalho bem sucedidas serão aquelas em que ocorre um ajustamento entre as 

características do indivíduo e as do contexto de trabalho.  

Seco (2000) conjuga a teoria das características do trabalho com a da adaptação 

ao trabalho e apresenta-nos, de uma forma inovadora, a relação de ajustamento entre as 

características da actividade docente e algumas variáveis do professor. 

De acordo com a autora existe uma correspondência  

“entre a actividade docente, que consideramos desafiante, significativa e potencialmente 

 inovadora, exigindo uma diversidade de competências (…) e o professor com um locus de 

 controlo predominantemente interno, uma motivação para o trabalho fundamentalmente 

 intrínseca, uma auto-estima positiva, a percepção de um certo grau de autonomia no seu contexto 

 profissional e uma boa satisfação com a vida em geral (uma vez que a actividade profissional 

 constitui, apenas, um dos segmentos do seu transcurso de vida). As variáveis pessoais e 

 profissionais (…) podem influenciar, de forma indirecta, os constructos psicológicos 

 enunciados. (…) A natureza da relação de ajustamento entre as características do trabalho 

 referidas e as variáveis psicológicas enunciadas influenciará o grau de satisfação profissional 

 experimentado pelo professor” (idem:132-133)  

Face aos fenómenos de globalização, os professores vêem-se cada vez mais 

implicados em processos de mudança, decorrentes da nova realidade económica, social 
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ou cultural, pelo que acabam por criar mecanismos que vençam sentimentos de 

resistência à mudança. 

Neste percurso, a construção identitária (re)faz-se constantemente, tornando-se 

importante que o eu pessoal e o eu profissional se encontrem positivamente e que o 

professor se sinta satisfeito com o exercício das suas funções. Desta forma, tal como nas 

outras profissões, a percepção do bem-estar deriva de factores subjectivos (expectativas) 

que se entrecruzam com as situações organizacionais, as condições de trabalho. 

De acordo com Cavaco (1995), a maior satisfação no exercício da profissão passa 

por: 

“ (…) a forma mais feliz de prosseguir a carreira parece decorrer, como noutras profissões, de 

estar atento e aceitar a aventura, os riscos, os desafios; considerar e prosseguir grandes metas 

finais, distinguindo-as dos objectivos realizáveis a curto prazo; manter um certo grau de 

liberdade; analisar a experiência própria e reconhecer os valores dos erros; escutar e saber aceitar 

a razão  dos outros; repensar a sua vida e reviver cada dia.” (idem:190) 

Seco (2000) realça o facto de que nem todos os indivíduos darem o mesmo valor 

ao trabalho, isto é, a vida profissional não tem o mesmo peso no contexto geral da vida 

dos indivíduos, variando a importância em função da personalidade, das necessidades, 

dos valores e das expectativas, da história biográfica, do contexto sócio-cultural no seio 

do qual decorre o seu processo de desenvolvimento. 

A insatisfação conduz ao absentismo, ao stress ocupacional, ao desgaste, ao 

abandono profissional, pelo que os ideais de uma alta satisfação profissional, nascidos 

no contexto da Escola das Relações Humanas (Mayo, Lewin, Maslow Herzberg, entre 

outros), continuam a nortear as organizações das sociedades ditas pós – modernas, na 

medida em que um trabalhador feliz produzirá mais. 

Sabemos, também, que é importante saber conjugar a inovação, que deverá estar 

sempre presente na carreira dos professores, com a satisfação profissional e é neste 

processo contínuo e dialéctico que a identidade profissional se reconfigura, fruto das 

adaptações constantes inerentes ao processo em si.  

De acordo com Bolívar (2007), inovação e dimensão pessoal e individual 

interligam-se: 

“Isto supõe ter em conta, não só o conhecimento, as habilidades e as competências próprias dos 

professores, mas antes as esperanças, intenções e desejos sobre o futuro. As mudanças educativas 

e as reformas afectam não só, nem principalmente, os conhecimentos, habilidades ou capacidades 
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dos professores, mas basicamente as relações que têm no seu trabalho, a paixão e a emoção com 

que o vivam, e que estão no núcleo dos processos de ensino e aprendizagem. Por isso não se pode 

reduzir a um conjunto de competências técnicas.” (idem:39)   

Neste sentido, refere o autor que a “política de vida” dos professores tem que 

estar em primeiro plano e deve ser articulada com a política educativa, se não se quiser 

que os aspectos negativos incidentes na vida dos professores arruínem as pretensões das 

reformas educativas. 

Num estudo realizado por Cruz et. al. (1988) verificou-se que o abandono da 

profissão se relaciona com as más condições de trabalho e de residência dos professores, 

com a distância casa-escola e com a precariedade habitacional (residência transitória, em 

quarto ou pensão e coabitação com não familiares).    

Também a LBSE para além de pretender elevar os padrões de qualidade e de 

quantidade dos resultados escolares, pretendeu com o crescente apelo à participação, 

aumentar a motivação e a satisfação no trabalho. 

Todavia, as sucessivas alterações legislativas têm provocado factores de tensão 

junto dos professores, afectando as representações que estes têm de si, enquanto 

profissionais, dado que, muitas das medidas que são impostas, nem sempre têm em conta 

as preocupações, os sentimentos, as atitudes dos professores sobre a natureza do seu 

trabalho. 

De acordo com Rodrigues (1995), a satisfação no trabalho articula-se com a 

realização pessoal: 

 “(…) constitui um indicador da percepção que os indivíduos têm entre aquilo que são as suas 

 expectativas perante o trabalho e aquilo que são as recompensas intrínsecas ou extrínsecas que 

 efectivamente retiram dessas situações, passível de revelar os sentimentos de realização pessoal e 

 de participação no sistema através do trabalho” (idem:43)  

3.7.Dilemas do professor  

 3.7.1. Diferentes conceitos e perspectivas 

Os dilemas resultam de conflitos interiores, cognitivos, práticos que ocorrem no 

quotidiano do professor (Caetano, 1992). Esta autora aponta a existência de três tipos de 

dilemas: relacionados com o controlo do acto educativo, emergentes da gestão curricular 

e de carácter sócio-cultural. 
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 Caetano (1992) definirá o conceito como “as vivências subjectivas (não as 

situações externas), os conflitos interiores, cognitivos e práticos, ocorridos em contextos 

profissionais e em relação aos quais o professor equaciona duas ou mais alternativas (de 

acção e/ou de valoração) divergentes entre si” (idem:127).  

A autora concluirá que o “cerne dos dilemas reside na existência de discrepâncias 

e na dificuldade em tomar posições claras entre os pólos em conflito.” (idem:128). Deste 

modo, os dilemas inscrevem-se em três perspectivas: a filosófica, a psicológica e a 

pedagógica. 

 Para Zabalza (1991), os dilemas são “o conjunto de situações bipolares ou 

multipolares que se oferecem ao professor no desenvolvimento da sua actividade 

profissional”. Este autor detectou 4 tipos: o relacional -disciplinar (afectividades vs 

ordem); o dilema organizativo (atenção individual vs grupal); o dilema da competência 

própria (necessidade de um desenvolvimento profissional permanente); o dilema 

curricular (clareza vs indefinição curricular). 

“ (…) a) os dilemas são constructos descritivos (isto é, identificam situações dialécticas e/ou 

 conflitivas que se produzem nas situações didácticas) e próximos da realidade: referem-se não a 

 grandes esquemas conceptuais, mas a actuações concretas referidas a situações problemáticas no 

 desenvolvimento da aula;  

b) cortam um pouco a ideia da linearidade da conexão pensamento-acção. Nos dilemas, o 

 pensamento-desejo pode ser claro sem que a acção o seja (se é claro que os sujeitos mais 

 necessitados precisam maior dedicação por parte do professor, é porém, menos claro que possa 

 dedicar-se-lhes uma parte importante da aula ou organizar à sua volta as actividades 

 normais.” (p.62) 

O autor conclui que a principal característica do dilema é a de “ser um conflito 

entre opções práticas e entre crenças do que é necessário fazer em cada situação” 

(idem:66-67) 

Para Elliot (1985) os dilemas são essencialmente problemas morais: 

 “essa situação que parece requerer dois tipos de alternativas de acção igualmente desejáveis, 

 mas mutuamente incompatíveis. Sua igual desejabilidade provém da percepção de que cada uma 

 das alternativas pode satisfazer certas exigências éticas da situação e sua incompatibilidade da 

 percepção de que cada uma das tais exigências pode ser alcançada apenas se se deixa de lado a 

 oposta” (idem:240). 

 Berlak e Berlak (1981:136) identificam 16 tipos de dilemas que se agrupam em 

três grandes áreas: dilemas de controlo, curriculares e sociais. Os dilemas resultam da 
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escolha entre duas ou mais tomadas de decisão, em que de todos os lados há obstáculos 

que dificultam escolher a melhor opção. 

Ben-Peretz e Kremer-Ayon (1990:32) referem que o dilema resulta do diálogo 

(monólogo) interior que se estabelece com o fim de se tomar uma decisão entre duas ou 

mais alternativas. 

Seguindo Sarmento (2000) as relações de poder no interior das escolas e na sua 

articulação com o exterior constituem o elemento dimensional definidor da ordem 

política da escola, sendo esta construída através de acordos de cooperação ou de relações 

de competição. Deste modo surgem dilemas, conforme refere o autor: 

“ Os professores vivem na escola o constante dilema de disputar o poder regulador ao Estado para 

o colocar ao serviço dos seus valores e saberes ou para o partilhar e, porventura, o perder na 

interacção com outros actores educativos e outros intervenientes. Este dilema, que tem expressão 

vária nas políticas educativas, em geral, e nas micropolíticas de escola, em particular, não é 

susceptível de ser iludido. Ele é constitutivo do jogo de poderes em que a escola contemporânea 

se envolve.”(idem:177) 

De forma sistematizada poderemos agrupá-los da seguinte forma: (a) os que se 

relacionam com o controlo do acto educativo; b) os emergentes da gestão curricular; c) 

os sócio-culturais; d) os que resultam da relação disciplinar; e) os de carácter 

organizativo; f) os que se relacionam com a competência própria; g) os que emergem de 

questões curriculares. Concluindo, os dilemas resultam de conflitos das formas de pensar 

do professor por estas não estarem em consonância com as necessidades do momento. 

3.7.2.Crise no processo de identidade profissional 

Face aos problemas que surgem, relacionados quer com a indisciplina, quer com 

a imagem negativa que os públicos traçam dos professores, muitos desejam abandonar a 

carreira. A perca de estatuto social, os baixos salários, uma ascensão profissional que per 

si não é notória, factores aliados às condições de trabalho, que nem sempre são as mais 

favoráveis, têm contribuído para a crise identitária. 

 Fontoura (2000) refere-se à crise de identidade socioprofissional na medida em 

que, actualmente, o professor não é a única autoridade em matéria de cultura, tendo 

como principal opositor as novas tecnologias de informação e comunicação. As pressões 

que se fazem sentir acabam por provocar “algumas ambivalências e antinomias, 

encontrando-se frequentemente o professor em contradição consciente ou inconsciente 
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com ele mesmo” (idem:175). O professor deverá investir na dedicação à profissão para 

conquistar a sua identidade e autonomia. 

 Estrela (1986), ao referir-se à crise de profissionalismo, simultânea à crise dos 

sistemas de ensino, enumera os seguintes aspectos, como epicentro desta vasta 

problemática: o desencanto, a desmotivação, a falta de empenhamento, o absentismo, a 

fuga (quanto possível) às funções docentes, a procura de outros campos de exercício 

profissional. 

 Nóvoa (1987) confirma esta crise sobretudo ao verificar-se que há uma divisão 

e diversificação dos papéis dos professores. O autor propõe a criação de um código ético 

para regular as relações entre os diversos actores educativos e como meio para uma 

prestação, com qualidade, do serviço de educação “ a deontologia docente tem mesmo 

de integrar uma componente pedagógica, na medida em que não é eticamente aceitável a 

adopção de estratégias de discriminação ou teorias de consagração das desigualdades 

sociais” (Nóvoa, 1992:27).    

 Correia e Matos (2001) alertam-nos para a crise de identidade que os 

professores atravessam, resultante da fragilização dos dispositivos simbólicos de 

pertença a um grupo profissional que se encontra com dificuldades em gerir a 

pluralidade de missões que lhe são atribuídas. Por outro lado, instala-se uma outra crise, 

desta feita, resultante da dificuldade em articular as relações entre os tempos e os 

espaços privados e os da vida profissional:  

“Cindidos entre um saber profissional que nunca poderá sustentar-se, publicamente, como uma 

competência própria e específica e um saber científico e técnico cuja pertinência com a acção 

quotidiana se afirma hoje, mais geradora de problemas do que da sua solução, os professores 

confrontam-se com uma crise de identidade profissional.” (idem:104)    

 3.7.3. As condições de trabalho 

  As condições de trabalho têm sido alvo de diversos estudos e este conceito é 

utilizado de forma ampla. De um modo geral, podemos sistematizá-lo em 4 grandes 

áreas: condições ambientais (aspectos físicos, espácio-geográficos e ergonómicos); 

condições temporais; condições de exigência e esforço do trabalho; condições sociais e 

organizacionais (Ramos, Peiró&Ripoll, 1996).  
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As condições ambientais de trabalho englobam as condições de conforto físico 

(luz, higiene, temperatura), condições de segurança, proximidade da organização onde 

trabalham face ao domicílio, localização dos edifícios, equipamento e materiais 

adequados. As condições temporais resultam da necessidade de se legislar sobre a 

duração dos períodos de trabalho.  

As condições de exigência e esforço do trabalho referem-se ao esforço físico e 

mental que o indivíduo despende, sendo a profissão docente caracterizada como uma “ 

profissão de risco” (relatório da OIT, 1981), face às actuais condições de trabalho. 

 Também Marujo et al. (1999) consideram que:  

“ a exaustão dos professores se deve à exposição prolongada a condições negativas e stressantes, 

 que incluem desgaste físico e emocional (turmas grandes, alunos muito diversos nos ritmos, 

 capacidades e motivações para a aprendizagem, problemas de comportamento e disciplina, 

 horários prolongados, falta de condições físicas, desvalorização vinda dos colegas e dos 

 encarregados de educação, violência, pressão para cumprir currículos), remuneração não 

 adequada, ausência de boa formação contínua, despersonalização e falta de realização 

 profissional” (idem:19) 

As condições sociais e organizacionais englobam o clima organizacional, as 

relações interpessoais, o grau de participação na tomada de decisão, circulação de 

informação, expectativas sociais acerca do trabalho. 

Cruz et al. (1990) no seu estudo verificou que em Portugal: 

 “ a maioria dos professores tem uma opinião negativa sobre o carácter satisfatório das condições 

 de trabalho. Os aspectos mais criticados são a insuficiência dos espaços, a desadequação dos 

 equipamentos, a inadequação do número de alunos à dimensão da escola e insuficiência do 

 pessoal auxiliar. Enquanto os mais velhos tendem a sublinhar proporcionalmente mais a 

 insuficiência dos espaços e a inadequação dos equipamentos, os mais novos revelam-se mais 

 sensíveis à desadequação do número de alunos para a dimensão da escola” (p.1236).  

Outros estudos (Teodoro, 1990; Gonçalves, 1990; Alves, 1991; Jesus, 1997, 

Seixas, 1997) têm analisado as condições de trabalho e salientado a necessidade da sua 

urgente melhoria, na medida em que muitos professores motivados desistem de 

desenvolver práticas pedagógicas de qualidade uma vez que não existem recursos 

materiais adequados.       
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3.7.4. As transformações sociais e o papel do professor 

A rápida evolução da sociedade provoca mudanças a nível da educação, as quais 

implicam uma adaptação dos professores a novas realidades. O professor deve 

actualizar-se permanentemente o que, em muitos casos, acaba por provocar um 

sentimento de desmotivação e de recusa perante mudanças, porquanto estas implicam 

algum “sofrimento”. 

As profundas e aceleradas transformações científicas, técnicas, políticas, sócio-

demográficas que perpassam o Séc. XX modificaram conjuntural e estruturalmente 

todos os níveis institucionais, lançando novos desafios à sociedade. 

As mudanças são rápidas e ocorrem num “mundo cada vez mais pós-industrial e 

pós-moderno”, para citarmos Hargreaves (1998), “ um mundo caracterizado pela 

compressão intensa do tempo e do espaço, pela diversidade cultural, pela complexidade 

tecnológica, pela insegurança nacional e pela incerteza científica” (idem: 4) 

“ A década de 80 foi a da qualidade, a de 90 foi a da reorganização e a primeira 

década de 2000 será a da velocidade. Esta mudança irá ocorrer devido a algo 

extremamente simples: o fluxo da informação digital” (Gates, 1999:120). Para este 

autor, o desenvolvimento das tecnologias de informação permite uma vida mais 

democrática, mais aberta, mais enriquecedora. 

Nesta “aldeia global” urge pôr em comum, partilhar, em tempo real, na medida 

em que a conversação pode ser feita a nível universal, utilizando, por exemplo, a Internet 

Esta era de pós-modernismo é caracterizada pela interdependência planetária (em 

diversos domínios) consubstanciada nas diversas formas de globalização, o que faz com 

que a humanidade mergulhe num processo complicado de mudança para o qual não está 

preparada. O novo paradigma que se instala, fruto destas rápidas mudanças, exige novos 

conceitos: adaptabilidade, flexibilidade e educabilidade (Carneiro, 1996). Segundo este 

autor, o Séc. XXI verá instalar-se uma nova ordem mundial sustentada na trilogia 

“sociedade de risco, sociedade activa e sociedade educativa”. Doravante, a sociedade de 

futuro será marcada pelo conhecimento, sendo importante um grande investimento na 

área da educação. 

O homem do Séc.XXI deve aprender a trabalhar em contextos mutáveis onde é 

necessário aprender a decidir, a participar, a inovar, a criar, conjugando conhecimento 

imaginativo e acção. Deve aprender a estabelecer redes de interacção com os outros. 
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Aos sistemas educativos cabe uma resposta a estes desafios, respondendo com 

eficácia, qualidade, inovação a todas as mutações, incutindo nos futuros cidadãos um 

espírito crítico, capacidade de iniciativa e de cooperação e uma maior flexibilidade nas 

atitudes e competências. Às escolas exige-se o desempenho de novas funções 

pedagógicas e sociais e, consequentemente, ao docente novas atitudes e outras 

competências, porquanto deixa de ser o único detentor do conhecimento. Este aspecto 

reflectir-se-á na crise identitária que o mesmo atravessa. 

Neste sentido, o papel do professor é fundamental para o progresso da educação, 

pelo que deve estar munido de meios materiais para interagir com o meio. Têm que 

ocorrer mudanças a nível do financiamento da educação, do grau de intervenção política 

sobre assuntos da escola e da revalorização da imagem do professor. 

As mudanças que se introduzem nas escolas provocam, por vezes, atitudes 

negativas, por parte dos professores, que têm que aprender a gerir a mudança, de forma 

muito rápida. Esta origina choques, que se traduzem numa “crise do profissionalismo” 

(Estrela, 1986). 

As constantes reformulações do seu papel profissional, num mundo onde impera 

a diversidade e a incerteza, acarretam sentimentos de oposição à mudança. 

As políticas educativas que venham a ser delineadas deverão ter em conta a 

diversidade de contextos porque não há soluções simples nem mágicas, pelo que se 

deverá dar relevo à dimensão individual e emocional de todos os actores no sentido de se 

promover uma educação que contribua para o bem comum. 

Neste sentido, os discursos e as decisões políticas devem transportar a mensagem 

de que a educação é uma forma de atenuar as desigualdades sociais, se se quiser apostar 

num desenvolvimento harmonioso dos cidadãos e relegar para segundo plano a retórica 

da mudança que a nada conduz. 

Assim, o papel do Estado deverá cingir-se à regulação e ao incitamento para a 

inovação, facilitando a troca de experiências positivas. É este o confronto que uma 

administração virada para a modernidade deve ultrapassar. Tal como refere Madureira 

Pinto (2002), “ para recriar hoje, o Estado de Bem-Estar, é indispensável refazer o 

terreno de onde possam emergir as solidariedades e fórmulas organizativas capazes de 

impor – a palavra não é excessiva – um contrato social ajustado aos novos problemas 

emergentes.” 
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Síntese conclusiva 

Ao longo deste ponto tentámos analisar as diferentes teorias sobre a temática do 

profissionalismo docente. Entre as correntes que consideram que o ensino não é uma 

profissão e as que consideram que os professores são verdadeiros profissionais, há uma 

grande ambiguidade semântica, na qual se inscrevem correntes como a dos 

funcionalistas e as do interaccionismo simbólico. 

Todavia, a adesão à profissão tem dependido de motivações intrínsecas 

(satisfação, ideal de serviço, tipo de horários, férias, etc.) e extrínsecas (mobilidade 

social, prestígio, regalias, etc.). Entre a vocação e as razões económicas, os professores 

aderem à profissão e constroem a sua identidade. 

A construção do processo identitário concilia as vertentes vida e cognitividade 

funcional. Neste processo misturam-se a função social da profissão, o estatuto 

profissional e a cultura de grupo. O processo identitário é sustentado pela adesão, acção 

e autoconsciência (Nóvoa, 2000), apesar de a identidade ser um espaço de conflitos, de 

construção de maneiras de ser e de estar na profissão. 

Ao processo de construção da identidade profissional, não é alheia a autonomia 

do desempenho da actividade exercida num determinado contexto histórico, político, 

ideológico, condicionantes do diálogo teoria e prática. A autonomia é importante para a 

redefinição do papel profissional. 

A construção identitária refaz-se constantemente, torna-se importante que o eu 

pessoal e o eu profissional se encontrem positivamente e que o professor se sinta 

satisfeito com o exercício das suas funções. A percepção do bem-estar deriva de factores 

subjectivos que se interligam com as situações organizacionais, as condições de 

trabalho. 

A carreira docente é um percurso que ocorre simultaneamente entre a vida e a 

formação profissional, corporizada numa trajectória profissional pessoal, acompanhada 

pelas alterações das representações que o professor, enquanto profissional, faz de si 

próprio e da socialização inerente à carreira.  

A socialização, de cariz interpessoal e interactivo, é importante, quer para a 

estruturação de competências sociais, quer para a construção da identidade profissional. 

As relações de trabalho bem sucedidas serão aquelas em que ocorre um ajustamento 

entre as características do indivíduo e as do contexto de trabalho. 



 
111 

As mudanças que se introduzem nas escolas provocam, por vezes, atitudes 

negativas por parte dos professores, que têm que aprender a gerir a mudança 

provocadora de choques e de constrangimentos. Neste sentido, o papel do professor é 

fundamental para o progresso da educação, pelo que deve estar munido de meios 

materiais para interagir com o meio. Têm que ocorrer mudanças a nível do 

financiamento da educação, do grau de intervenção política sobre assuntos da escola e da 

revalorização da imagem do professor. 

Aos sistemas educativos cabe uma resposta a estes desafios, respondendo com 

eficácia, qualidade, inovação a todas as mutações, incutindo nos futuros cidadãos um 

espírito crítico, capacidade de iniciativa e de cooperação e uma maior flexibilidade nas 

atitudes e competências. Às escolas exige-se o desempenho de novas funções 

pedagógicas e sociais e, consequentemente, ao docente novas atitudes e outras 

competências, porquanto deixa de ser o único detentor do conhecimento. Neste sentido, 

os discursos e as decisões políticas deveriam transportar a mensagem de que a educação 

é uma forma de atenuar as desigualdades sociais. Veremos, no ponto seguinte, de que 

forma tem sido passada tal mensagem. 

4. A evolução das políticas educativas em Portugal 

 Neste ponto pretendemos dar conta da evolução das políticas educativas 

ocorridas em Portugal, sobretudo a partir da Revolução de Abril de 1974, analisando as 

rupturas e as continuidades com o sistema educativo herdado do Estado Novo. 

 Durante o período do Estado Novo o clima organizacional da escola pautava-se 

pela repressão e autoritarismo; os cargos de direcção eram ocupados por pessoas afectas 

ao regime, as estruturas eram mínimas e a participação reduzida. Com a queda do 

regime o país assistiu a diversas alterações, as quais serão por nós abordadas já de 

seguida. 

4.1. A educação em mudança: quadro contextual 

 A regulação do sistema escolar que ocorre após a Revolução do 25 de Abril 

pode ser inscrita nos seguintes ciclos: revolução, normalização, reforma e 

descontentamento (Stoer, 1982, 1986; Grácio, 1995;Teodoro, 2001; Barroso, 2002). 

Será logo durante o primeiro período, em que se configura um “modelo educativo 
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emergente, adequado à construção de uma democracia socialista” (Barroso, 2002), fruto 

da agitação social e da intensa actividade política, que também se fez sentir nas colónias, 

que o governo inicia a preparação dos primeiros acordos de cooperação, que virão a ser 

assinados ente 24 e 27 de Janeiro de 1976, para Cabo Verde, Guiné-Bissau e S. Tomé e 

Príncipe. 

 Os princípios ideológicos desta fase a “modificação dos objectivos propostos ao 

sistema de ensino nas suas relações com a sociedade global (…) a cooperação do 

sistema de ensino na democratização social” (Grácio, 1995:476-478) também se 

transferiam para as ex-colónias que, em termos de sistema educativo, mantinham uma 

grande identidade com a ex-metrópole.      

 Depois de uma aceitação tácita por parte dos órgãos centrais do poder 

autogestionário que se instalou nas escolas (Decreto Lei nº221/74 de 27 de Maio), 

consequência das complexas exigências e pressões que quotidianamente surgiam, e 

“mais cedo do que noutros sectores, a administração procurou controlar e regularizar as 

práticas sócio-educativas escolares” (Lima, 1998a:32) pelo que se passou à fase da 

“normalização” (até 1986), com a criação de diversos diplomas legais que, de acordo 

com Barroso (2002), o Estado pretendia recuperar o seu poder e controlo sobre a 

educação: 

“ O objectivo fundamental desta política consiste em recuperar o poder e o controlo do Estado e 

sua administração sobre a educação, eliminando as derivas revolucionárias, afastando os que 

eram considerados como seus principais agentes no aparelho do Ministério e introduzindo 

critérios de racionalidade técnica na decisão política, nomeadamente, através do reforço das 

estruturas e processos de planeamento”. (idem:6) 

 A década seguinte (1976-1986) foi marcada por um equilíbrio político entre as 

autoridades ministeriais que instituíram um novo modelo de gestão nas escolas (Dec.Lei 

767-A/76 de 23 de Outubro) e o corpo docente, que podia eleger o gestor da escola: “ 

Este equilíbrio político fundamentou um novo “status quo” na administração das escolas 

públicas, resultado de um compromisso tácito entre as autoridades ministeriais e os 

professores (…)” (Afonso, N. e Viseu, 2001). Esta situação é acompanhada por um 

período de “refracção” dos normativos, por reinterpretação e aplicação selectiva, 

designada por Lima (1998) de “infidelidades normativas”. Este é o período do “retorno 

da centralização concentrada e burocrática” (Formosinho e Machado, 2000), que visa a 

normalização da vida democrática nas escolas.      
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 O contexto de crise económica que se instala em Portugal nos primeiros anos 

da década de oitenta traz a intervenção do Fundo Monetário Internacional e do Banco 

Mundial em Portugal (Teodoro, 2003), situação que, em termos de educação, se saldou 

pela instalação do ensino politécnico e a introdução de preocupações com os critérios de 

eficácia: 

“A presença do Banco Mundial na política educacional portuguesa após 1976 surge num contexto 

preciso: por um lado, em resposta à necessidade de encontrar, no plano internacional, uma 

respeitável fonte de legitimação para a opção de substituir a política pelo planeamento, numa 

ocasião em que a questão do ingresso no ensino superior constituía, ao nível da opinião  pública e 

da acção governativa, o problema-chave, da política educacional; por outro, num quadro de 

significativo abrandamento da despesa pública e de cortes nas áreas sociais, abrindo-se, assim, a 

possibilidade de acesso a programas de financiamento externo para os projectos de reforma que 

eram considerados prioritários para a concretização de um desígnio modernizador do sistema 

educativo, que tinha na formação dos recursos humanos uma das chaves de resposta ao desafio 

europeu.” (idem:446-47)    

 A aprovação da Lei de Bases do Sistema Educativo (Lei nº46/86, de 14 de 

Outubro) “fechou o ciclo da normalização da política e [abriu] uma nova fase, centrada 

novamente no propósito de realizar a reforma educativa” (Teodoro, 2001:399). 

Inaugura-se, assim, o ciclo da reforma, conduzido por dispositivos de planeamento e 

assente num discurso de modernidade no qual Barroso (2002) distingue o período do 

“messianismo reformista” (de 1987 a 1991), liderado pelo ministro Roberto Carneiro e 

um segundo período de “geometria variável” (de 1996 a 2000), do ministro Marçal 

Grilo, que instaura um “Pacto Educativo para o Futuro”.   

 Às medidas implementadas pelo governo social-democrata (centro-direita) não 

são alheias as correntes neoliberais que vigoravam em alguns países europeus. As 

medidas mais relevantes e sublinhadas por Barroso (2002) foram: “uma contenção do 

acesso ao ensino superior público e um forte estímulo à abertura de estabelecimentos de 

ensino superior privado; a criação de escolas profissionais (…) o reforço de dispositivos 

de avaliação (…)” (idem:8).   

 Todavia, os ideais preconizados na LBSE não tiveram o efeito desejado, na 

medida em que a pretendida reconfiguração do papel do Estado não se efectuou. Aliás, 

tornou-se difícil conciliar os interesses de uma economia de mercado e os valores de 

uma educação assente na igualdade de oportunidades.  
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 O Pacto Educativo do ministro Marçal Grilo, que acabou por não ter eco na 

opinião pública (Barroso, 2002) pretendia um relacionamento consensual com todos os 

actores do processo educativo assim como “pacificar a educação”. Contam-se entre as 

principais medidas criadas por este governo: a criação dos “Territórios Educativos de 

Intervenção Prioritária” (TEIP), à semelhança dos ZEP franceses, a introdução de 

medidas de apoio pedagógico, no sentido de reforçar a igualdade de oportunidades, a 

expansão do sistema pré-escolar, a avaliação das escolas e a instalação de Internet nas 

escolas.  

 Nos últimos anos tem-se falado muito em crise do sistema educativo e das 

escolas em geral, situação que se pode inscrever no último ciclo da regulação do sistema 

educativo, denominada por Barroso (2002), como a fase do descontentamento. Este 

diagnóstico, visado pela opinião pública, tem como pressuposto a aceitação das medidas 

neoliberais, sobretudo a subordinação da educação à lógica de mercado:  

“Acabada a euforia da Reforma em que se empenharam os dois maiores partidos do espectro 

político português e depois de 25 anos de transformações contínuas, apoiadas por fortes 

investimentos financeiros, responsáveis por uma elevada taxa de crescimento de alunos, 

professores e escolas, o diagnóstico que é feito sobre o desempenho do sistema e das escolas é, 

em muitos casos, pouco animador, oscilando entre a “desilusão e a “catástrofe” (idem:10) 

4.2. A reconfiguração das políticas educativas a partir da LBSE 

 A Lei de Bases do Sistema Educativo (Lei nº46/86, de 14 de Outubro) 

inaugurou, como já referimos anteriormente, o ciclo da reforma e pretendeu reconfigurar 

o papel do Estado educador no sentido de o sistema se descentralizar, se desconcentrar e 

de diversificar as estruturas de acção educativa. 

 Comecemos por referir que as políticas educativas surgidas em Portugal, na 

década de oitenta, acompanham as reformas da administração educacional surgidas 

noutros países europeus, mormente no que concerne à tendência para a “ deslocalização 

das políticas e das decisões em matéria de educação, mas também na localização [de] 

novas atribuições” (Costa, 2003:36).  

De acordo com Afonso, A. (2002) estamos perante um período em que Portugal 

redefine o seu papel na economia mundial, assumindo o seu lugar de Estado periférico e 

em que decorre um período de forte democratização e de expansão das políticas sociais, 

sob o signo da modernização nas suas variadas vertentes.  
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 Afonso (1997) refere-se à reforma educativa como um “projecto ambíguo”, que 

pretende, por um lado, conectar-se à ideologia liberal e, por outro, realizar as promessas 

da democratização (ainda não cumpridas): 

“ (…) muitos dos elementos e marcas tendencialmente neoliberais ou não passaram dos discursos 

enquadradores à promulgação das políticas ou, dada a especificidade da realidade portuguesa e do 

sistema educativo, assumiram configurações extremamente ambíguas e contraditórias ou, ainda 

quando foram implementados, não produziram os efeitos verificados noutros contextos” 

(idem:122) 

 Assim, dado o particularismo português, Afonso, A. (2002) insere a reforma 

educativa num contexto de “neoliberalismo educacional mitigado” dadas as 

configurações ambíguas e contraditórias dos discursos; dada a ambiguidade resultante 

das pressões contraditórias exercidas pelos diferentes grupos e interesses sociais que 

participaram directa ou indirectamente na construção da política educativa. Se, por um 

lado, o Estado pretendia promover uma maior igualdade de oportunidades e de 

democratização da educação pública, por outro, reduziu o seu papel interventor e 

fomentou a abertura ao privado e promoveu a ideia da iniciativa da sociedade civil.  

Azevedo (1998) refere-se às manifestações do sistema educativo mundial nas 

reformas educativas: “ (…) As reformas educativas nacionais, enquanto processos 

nacionais e estatais, tanto são dinâmicas sociais que resultam da evolução das políticas 

educativas e das sociedades nacionais, como manifestações da acção do sistema 

educativo mundial.” (idem:608) 

 O debate, na década de oitenta, ancora-se nas questões da “qualidade” da 

educação, na desburocratização do sistema, na participação alargada, na gestão 

democrática, na prevalência de critérios pedagógicos sobre os administrativos. As 

escolas adaptam-se a esta lógica e do modelo burocrático e anárquico que impera de 

1974 a 1988, (Lima, 1992) caminham para a complexificação da sua organização. 

 A Lei de Bases do Sistema Educativo procedeu a uma reforma do sistema 

educativo que, de acordo com Costa (2003): 

“ (…) poder-se-á classificar basicamente de desconcentração territorial porque – à excepção da 

descentralização funcional operada no ensino superior (…) e da já, então, existente 

descentralização territorial nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira – as principais 

alterações ocorreram através da criação das direcções regionais da educação (…), da transferência 

de algumas competências directamente para os estabelecimentos de ensino (…)” (idem:35).   
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 O sistema educativo é alvo de mudança e as alterações que ocorrem abrangem a 

administração das escolas, os planos curriculares, o sistema de avaliação das 

aprendizagens dos alunos e a elaboração de um estatuto da carreira docente. A legislação 

que se promulgou, continuamente, confirmou a dificuldade de um Estado centralizador, 

burocratizado, em acompanhar um processo de modernização da administração 

educacional. A “retórica descentralizadora” e as “práticas de centralização 

desconcentrada” (Formosinho e Machado, 2000:38) consubstanciadas com a criação das 

Direcções Regionais e dos Centros de Área Educativa traduziram-se por uma maior 

centralização por parte do Estado, já que este, através destes organismos acabou por 

controlar todo o sistema.   

 De acordo com Nóvoa (1992), o Estado adquiriu maior legitimidade, quer para 

configurar novos modelos de organização escolar, quer para definir melhor os conteúdos 

curriculares, ocorrendo mudanças a nível da reorganização do parque escolar, da 

dignificação dos docentes, através do ECD e do lançamento da reforma curricular. 

Acrescenta o autor (1994) que:  

“ a reforma educativa procura legitimar novos processos de regulação e de decisão, reformulando 

o estilo de intervenção do Estado. (…) esta dinâmica tem-se traduzido, sobretudo, numa 

multiplicação das instâncias de controlo e decisão, que somam ao nível central os níveis regionais 

e locais.” (idem: 30)  

 A reforma educativa, com vista à legitimação de novos processos de regulação 

e de decisão, em nada alteraram o pendor centralista do nosso sistema educativo. Como 

Nóvoa afirma (1994):  

“ o apelo à participação conduz com frequência a uma maior centralização das políticas 

educativas; o discurso da profissionalização traduz-se numa desqualificação e num controlo 

estatal mais apertado dos professores; a linguagem da autonomia traduz-se em práticas 

burocratizadas de tomada de decisão.” (idem:30) 

 A Lei de Bases do Sistema Educativo determinou a adopção de medidas de 

descentralização e de desconcentração dos serviços tal como se pode verificar, 

nomeadamente, no seu capítulo IV, artº43: 

 2. O sistema educativo deve ser dotado de estruturas administrativas de âmbito 

nacional, regional autónomo, regional e local, que assegurem a sua interligação com a 

comunidade, mediante adequados graus de participação dos professores, dos alunos, das 
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famílias, das autarquias, de entidades representativas das actividades sociais, 

económicas e culturais e ainda de instituições de carácter científico. 

 3. Para os efeitos do número anterior serão adoptadas orgânicas e formas de 

descentralização e de desconcentração dos serviços, cabendo ao Estado, através do 

ministério responsável pela coordenação da política educativa, garantir a necessária 

eficácia e unidade de acção. 

 A reforma curricular impôs-se, mas acompanhada de sucessivas orientações 

superiores, por vezes contraditórias, sem que se abrisse espaço para uma verdadeira 

inovação escolar. O Estado tentou substituir o seu papel centralizador e burocrático por 

uma função de regulador e avaliador mas, na realidade, ocorreu uma desconcentração do 

poder central que não foi acompanhada pela devolução de poderes às escolas. 

 Por seu turno, a administração central, em finais de oitenta, impulsiona a 

autonomia das escolas através do Decreto-Lei nº43/89 de 3 de Fevereiro. Este processo 

permitiu às escolas ensaiar processos de autonomia, de acordo com as suas 

especificidades, mas sem grande visibilidade. O projecto educativo de escola, adaptado 

às realidades locais, era o instrumento que operacionalizava a autonomia. Todavia, a 

falta de regulamentação da legislação transformou estes princípios em letra morta. 

Assim, na década de noventa, a escola é sobretudo uma organização complexa, com 

“características de organização burocrática, democrática, participativa e sem autonomia 

significativa e bastante dependente.” (Lima, 1998)  

 Apesar dos diversos constrangimentos, a autonomia das escolas foi ganhando 

expressão, apesar da pouca clareza do discurso de descentralização. De acordo com o 

Programa de Governo e com o Pacto Educativo para o Futuro, a administração central 

procurou pôr em execução “um programa de reforço da autonomia das escolas”29, o que 

veio a ser consagrado com o Decreto-Lei nº115-A/98, de 4 de Maio. 

 De acordo com este decreto, as escolas, enquanto centros das políticas 

educativas, devem construir a sua autonomia a partir da comunidade, devendo existir um 

equilíbrio entre a identidade e a complementaridade de projectos, na valorização dos 

diversos intervenientes, tais como professores, pais, estudantes, pessoal não docente e 

representantes do poder local – (preâmbulo do Dec.Lei nº115-A/98).   

                                                 
29 Este programa foi antecedido de um estudo prévio (Despacho nº130/ME/96) solicitado ao Prof.Dr.João 
Barroso da FPCE –UL. 
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 Às medidas de carácter descentralizador que se impõem, nomeadamente através 

do conceito de “territorialização das políticas educativas, operacionalizado pelo 

desenvolvimento da autonomia das escolas e pelo aumento das competências 

educacionais das autarquias locais” (Pinhal e Dinis, 2002: 19) assentes no princípio de 

“subsidiariedade”, devem ajustar-se as sinergias de todos os parceiros sociais, 

contribuindo para a prossecução das políticas educativas públicas.  

 Assim, num contexto de territorialização das políticas educativas, as escolas já 

dotadas de autonomia devem, de acordo com Formosinho e Machado (2000): 

“ assumir um modelo de tipo contratual que, no quadro de um processo de descentralização, 

comprometa as partes contratantes nos objectivos estabelecidos, nos resultados esperados e na 

implementação dos meios necessários, a aferir por uma avaliação que muito pode contribuir para 

os ajustamentos que venham a tornar-se necessários e para o desenvolvimento de uma pedagogia 

da autonomia” (idem: 51)  

 Às escolas passa-se a exigir responsabilidades acrescidas como: “a tomada de 

decisões; a inovação; a mudança; a avaliação e a prestação de contas30; o partenariado; a 

integração comunitária; a articulação interinstitucional; a formação contínua; a alocação 

de recursos31; a liderança organizacional” (Costa, 2003:39), assumindo a escola um 

posição estratégica, tendo em conta a qualificação das práticas educativas. Estes 

princípios articulam-se com a LBSE que aponta para a valorização das escolas enquanto 

unidades organizacionais de decisão, com autonomia cultural (artigos 4ºa 7º), 

pedagógica (artigos 8º a 14º), autonomia administrativa (artigos 15ºa 21º), mas sem 

autonomia financeira, apesar da flexibilização dos procedimentos de execução financeira 

e da possibilidade de gestão das receitas próprias. 

 Todavia, refira-se que a autonomia, entendida como capacidade legal de tomar 

decisões, em alguns domínios escolares, acabou por não avançar, ou seja, manteve-se o 

discurso retórico da administração central sobre este assunto. A autonomia ”decretada” 

não avançou por falta de suportes legais regulamentares; a autonomia “construída” tem 

sido cerceada pela prática legislativa do Ministério. 

                                                 
30A prestação de contas “accountability”surge como uma forma de responsabilizar socialmente a escola 
perante os clientes, os contribuintes, a sociedade em geral. São introduzidos os mecanismos de avaliação; 
são defendidos os processos de “monitorização do desempenho”, a “auto-avaliação institucional” das 
escolas. (Clímaco, 1992)    
31 No caso da nossa administração centralizada a alocação de recursos (professores, funcionários, infra-
estruturas, equipamentos e orçamentos) depende das autoridades administrativas exteriores à escola, 
através de mecanismos criados para o efeito.   
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 Tal como refere Barroso, (1996) a autonomia não pode ser decretada, mas 

construída, pela interacção de todos os actores, num exercício de equilíbrio que 

conjugue a “intervenção do Estado”, a “participação dos cidadãos” e o “profissionalismo 

dos professores”, num processo de “legitimidade compósita” (Pelletier, 2001). Para que 

tal suceda, impõem-se que os Estados definam as suas políticas educativas e sejam 

facilitadores de um processo de descentralização necessário a todos.   

 Apesar da racionalidade burocrática do sistema educativo português, novos 

mecanismos de regulação passam a ser equacionados: livre escolha da escola pelos pais, 

envolvimento parental na administração, gestão centrada na escola, aplicação de 

medidas de carácter empresarial (qualidade, eficácia, eficiência), conducentes a um 

“mercado de educação” (Barroso, 1999). Estas transformações conduzirão a uma 

mobilização dos actores educativos, e consequentemente, a uma escola mais 

descentralizada. 

 A lógica de mercado que se tem vindo a instalar em diversos países pretende 

substituir os valores inerentes à provisão do serviço público de educação. Saliente-se 

que em Portugal não é visível, ainda, esta lógica, predominando a “lógica da oferta”, do 

“serviço público universal”, aproveitando as escolas os espaços formais e informais da 

regulação local. (Barroso e Viseu, 2003) 

 Em suma, o discurso de descentralização da administração educativa, da 

territorialização, da autonomia permanece como letra morta já que, na essência, a 

administração educativa centralizada permanece intocável, quer a nível do domínio da 

definição e gestão do currículo e da avaliação, quer a nível da racionalidade burocrática 

na gestão orçamental e na alocação e gestão dos recursos humanos (Afonso, N, 1999:58 

e ss; Afonso, N.1999 a:45).   

 No essencial, as medidas legislativas não permitiram a criação e 

desenvolvimento de um “sistema de gestão local da educação” e não contribuíram para o 

“reforço da autonomia das escolas”. (Barroso, 1999) As práticas educativas, postas em 

execução em diversas escolas, fruto do desempenho dos actores, contribuíram mais para 

o aumento da autonomia das escolas, do que propriamente o enquadramento político e 

jurídico proposto pela administração central.  

 Importa acentuar que a lógica do discurso neoliberal foi aplicada em Portugal 

de forma descontextualizada, na medida em que importou determinados conceitos, tais 
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como territorialização, contratualização, autonomia, parceria e partenariado, aplicando-

os sem criar as condições adequadas e que, de acordo com Formosinho e Machado 

(2000), ocultou constrangimentos: 

“Na prática o que esta retórica faz é ocultar os constrangimentos e colocar o ónus da ineficácia, 

da ineficiência e do insucesso das políticas educativas nas mãos dos professores, dos pais, das 

autarquias e de outros actores envolvidos em projectos inovadores. (...) [Vigora] o centralismo, a 

lentidão, a impessoalidade e a uniformidade burocráticas, pressionando mais no sentido da 

conformidade à norma do que no sentido da iniciativa autónoma e da diversidade.” (idem:79-80)   

Mais recentemente, as políticas educativas encontram-se indexadas às decisões 

supranacionais emanadas por diversos organismos internacionais, como é o caso 

paradigmático do instrumento do método aberto de governação32 criado pela Comissão 

Europeia (2000) que, apesar de não impor fins ou métodos concretos, os estados acabam 

por ser controlados através de instrumentos técnicos. É visto como “ um instrumento 

novo e flexível, capaz de introduzir mais parâmetros democráticos na tomada de 

decisões e para conquistar a confiança popular perdida no projecto de integração 

europeia.” (Borrás e Jacobsson, 2004:187)  

Segundo estes autores, o método é facilitador da construção de consensos, 

porquanto permite aos estados a troca de experiências e de conhecimentos, a cooperação 

mútua, fomentando novas dinâmicas, políticas, aos níveis nacional e subnacional. As 

linhas orientadoras inerentes a este método tais como, o voluntarismo, a subsidiariedade, 

a flexibilidade, a participação, a integração na dinâmica institucional, assentam na 

activação de políticas sociais e educativas que pretendem renovar o modelo social 

europeu.    

Este método, gerador de parâmetros de referência (benchmarks), contribui para 

que a operacionalização das políticas educativas obedeça a resultados fabricados por 

referência ao espaço europeu (Antunes, 2005) e à integração deste no mundo 

globalizado. Neste contexto, a prestação de contas, as agências de regulação, as redes de 

peritos, os acordos entre parceiros, os intercâmbios de boas práticas surgem entre os 

instrumentos técnicos passíveis de utilização. 

                                                 
32 De acordo com o Relatório da Comissão sobre a governança europeia (2003), existem vários 
instrumentos, que em determinadas circunstâncias, podem ser usados para cumprir os objectivos do 
Tratado, simplificando ao mesmo tempo o trabalho legislativo e a própria legislação (co-regulamentação, 
auto-regulamentação, método aberto de coordenação).  
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De acordo com a autora (2005:10), trata-se de um “ processo político que intenta 

reduzir a política aos acordos ministeriais redefinindo o contexto nacional como espaço 

de implementação técnica”, em que a arena supranacional é “um espaço exclusivo e 

excludente de decisão.” As decisões tomadas nas conferências ministeriais constituem 

um processo “expedito de alteração de estruturas, peça a peça e dando corpo ao 

programa definido ao nível supranacional” (ibidem), em que a governação da educação 

passa a servir-se de estratégias como a desregulação, a judicialização e a nova gestão 

pública.   

Doravante e de acordo com Relatório da Comissão sobre a Governança Europeia 

(2003) o qual se debruça sobre o Livro Branco, os estados devem orientar-se por 

princípios de boa governança: abertura, participação, responsabilidade, eficácia e 

coerência. A participação passa a ser reforçada numa perspectiva ascendente com o 

objectivo de se conceberem e aplicarem as políticas da EU, envolvendo-se as 

autoridades nacionais e sub-nacionais num diálogo pró-activo; alarga-se a paleta de 

instrumentos para dar resposta aos desafios da governança, quer através da co-

regulamentação, quer do método aberto de coordenação, com o objectivo de se obterem 

melhores resultados; redefinem-se as políticas das instituições com o objectivo de a EU 

contribuir para a boa governança global. Dada a crescente importância política e social 

das redes passa a desenvolver-se uma colaboração pró-activa entre estas e a EU 

permitindo àquelas contribuir para a tomada de decisões e execução das políticas num 

quadro de cooperação transnacional de agentes regionais ou locais.   

 O método aberto de coordenação visa a convergência de políticas entre todos os 

estados da União e permite penetrar em áreas não abrangidas pela legislação europeia. 

 Ferreira (2006) argumenta que se assiste, cada vez mais, a um processo de 

recomposição das esferas local, regional, nacional e global. A agenda política dos 

estados-membros pauta-se pelas decisões supra-nacionais: 

“ (…) em resultado de movimentos simultâneos de globalização e de localização, o Estado deixou 

de ser a única instância de decisão e regulação, mas continua a ter um papel diferente, mas 

importante [dando] atenção às várias instâncias e actores e às suas interdependências e conexões.” 

(idem: 23)  

 Deste modo, configura-se uma nova geometria do poder e uma nova forma de 

Estado – o “Estado em rede”, no qual os actores ora são emergentes ou imergentes (os 

que submergem na lógica conexionista que inspira as políticas de territorialização e 
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contratualização), nos modos conexionistas do governo da educação (idem:25), fruto do 

entrecruzamento dos níveis local e regional, nacional europeu e global.  

 Concordando com Schriewer (2000), o processo mundial de uma expansão 

educacional é acompanhado pela emergência de “redes, regras e propriedades estruturais 

transnacionais (…), as quais se têm intensificado numa realidade colectiva exógena às 

nações ou (…) num sistema mundial concebido enquanto realidade global.” (idem:108)   

 De acordo com Barroso (2006) a metáfora de rede serve para marcar a ruptura 

com a visão estruturalista e burocrática das organizações, emergindo “uma perspectiva 

interaccionista, baseada na multiplicidade de conexões possíveis entre elementos que 

podem desempenhar funções distintas”. Neste sentido, as redes são a própria 

organização, com carácter mais fluído, flexível e sem formas e fronteiras pré-definidas. 

 Lima (2006) refere que a governação em rede é uma estratégia para aumentar a 

capacidade política dos governos e melhorar a governabilidade dos sistemas sociais e a 

escola é uma organização que se encontra inserida numa rede onde operam diversas 

instituições, agentes económicos que apostam, cada vez mais, na formação de parcerias 

locais.  

 As redes são um importante mecanismo para expansão de ideias políticas e, 

consequentemente, para a transferência de práticas (Stone, 2004). Na sua análise sobre 

as redes, que podem englobar representantes de organizações internacionais, agências 

estatais, media, grupos económicos, sindicatos, entre outros, a autora concluiu que estas 

trocam conhecimento, recursos, informação, experiências; difundem e disseminam, 

internacionalmente, ideias e paradigmas políticos; constroem alianças; partilham 

discursos; constroem conhecimento consensual. Tornam-se nos meios pelos quais as 

organizações podem projectar as suas ideias de forma regional ou global (fóruns 

internacionais). 

A autora acrescenta que, quando nos trabalhos em rede ocorre a participação dos 

decisores políticos, as redes podem exercer um impacto significativo sobre a elite que 

domina o debate público. Nas redes políticas, globais e públicas podem surgir, para além 

da transferência de políticas e das normas, novas estruturas globais de governo. 

Como refere Antunes (2006), “ o nosso sistema educativo é já outra coisa: 

pluralizou-se, fragmentou-se, balcanizou-se, num certo sentido, mas também se 

localizou, se tornou mais homogéneo, mais poroso, mais mestiço.” (idem: 47) 
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Acrescentemos que, na análise das políticas educativas, devemos ter em conta, 

quer os contextos da macro ou meso política, quer os da micropolítica, bem como as 

lógicas de acção de todos os actores e a diversidade existente em cada organização. É no 

(re) ajustamento, constante, de todos estes eixos que se tomam decisões, se constroem as 

políticas, muitas vezes sem a lógica racional imposta, a posteriori, pelos normativos. 

Síntese conclusiva 

Com a instalação do regime democrático, em 1974, a regulação do sistema 

escolar passou por diversos ciclos, fruto da agitação social e da intensa actividade 

política que o país atravessou, até encontrar a estabilidade. 

Se os primeiros anos (1974-76) pertencem ao ciclo da revolução, a normalização 

foi o processo que se impôs e que se estendeu até 1986, ano em que é aprovada a LBSE. 

O Estado acabou por recuperar o seu poder e controlo sobre a educação. 

A LBSE, eixo fundamental do processo da reforma educativa, inaugura o ciclo da 

reforma e pretende reconfigurar o papel do Estado educador, no sentido de o sistema se 

descentralizar, se desconcentrar e de se diversificarem as estruturas de acção educativa. 

A reforma do sistema educativo acaba por ser inserida num contexto de 

“neoliberalismo educacional mitigado” (Afonso, 2002), dadas as configurações 

ambíguas e contraditórias dos discursos. Este processo não é alheio à acção do sistema 

educativo mundial, ou seja, à introdução de indicadores de carácter económico que 

passam a ser apropriados pelo sector da educação. 

As medidas de descentralização e de desconcentração dos serviços previstas na 

LBSE, não alteraram o pendor centralista do nosso sistema educativo. O Estado tentou 

substituir o seu papel centralizador e burocrático por uma função reguladora e avaliativa, 

o que se traduziu por uma desconcentração do poder central, a qual não foi 

acompanhada pela devolução de poderes às escolas. 

Apesar dos diversos constrangimentos, a autonomia das escolas foi ganhando 

espaço, malgrado a pouca clareza do discurso político que assentava no processo da 

descentralização. Doravante, a tomada de decisão, a inovação, a mudança, a avaliação e 

a prestação de contas contam-se entre as responsabilidades exigidas às escolas. 
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O discurso da descentralização da administração educativa, da territorialização, 

da autonomia, permanece letra morta já que, na essência, a administração central 

permanece intocável e as medidas legislativas promulgadas não contribuíram para 

reforçar a autonomia das escolas. 

O discurso neoliberal ampliou-se e mais recentemente, as políticas educativas 

encontram-se indexadas às decisões supranacionais emanadas por diversos organismos 

internacionais. A tomada de decisão é “cooptada” por todos os parceiros participantes 

nos fóruns internacionais. Criam-se “instrumentos” novos e flexíveis capazes de 

introduzirem parâmetros democráticos na tomada de decisão, de que é exemplo 

paradigmático, o “método aberto de coordenação”. Constroem-se novos consensos, 

trocam-se experiências, fomentam-se novas dinâmicas políticas nacionais e 

subnacionais.    

A operacionalização das políticas educativas passa a estar indexada a 

“benchmarks”, os quais resultam também, dos movimentos da globalização. A retórica 

assenta na “boa governança”, norteada por princípios tais como a abertura, a 

participação, a responsabilidade, a eficácia ou a colaboração pró-activa. Configura-se 

uma nova geometria do poder, onde se entrecruzam os níveis: local, nacional e global. 

Conclusão do Capítulo I 

O capítulo I dedicado à revisão da literatura permitiu-nos arquitectar algumas 

reflexões sobre o objecto de estudo desta investigação, a transnacionalização das 

políticas educativas, tendo como contexto a cooperação portuguesa e como problemática 

os antagonismos latentes entre duas esferas distintas, a do poder central e a dos actores 

que desempenham papéis na escola, vivenciada como organização social formal. 

Norteados por uma questão de partida: “Que papel desempenham os cooperantes 

(professores, formadores, técnicos da educação) na transnacionalização das políticas 

educativas em Cabo Verde, Guiné-Bissau e S. Tomé e Príncipe, entre 1974 e 2002?”, 

enveredámos pela análise de estudos realizados no âmbito das teorias da globalização, 

das organizações educativas, do profissionalismo docente e da evolução das políticas 

educativas em Portugal, entre 1974 e 2002, porquanto entendemos serem estas áreas 

fundamentais para se descortinar a problemática em estudo. 
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Cientes de que o conhecimento é um processo dinâmico e interactivo, estas 

teorias estiveram subjacentes à pesquisa que realizámos e as conclusões do estudo são 

subsidiárias das mesmas, mas simultaneamente, constituem uma mais valia neste 

domínio, dado o seu carácter inovador. 

A viagem pelas teorias da globalização permite-nos percepcionar o modo como 

as políticas educativas têm sido transferidas, apropriadas ou até impostas nos diversos 

países. A transnacionalização é um processo complexo, interactivo, multiforme, onde se 

conjugam as dinâmicas e as lógicas de acção de uma heterogeneidade de actores que 

fizeram parte de determinados contextos (organizações), os quais contribuíram para a 

construção de políticas educativas, através de ajustamentos constantes.  

O conceito “transnacionalização” por nós utilizado, ao longo deste trabalho, deve 

entender-se como uma internacionalização de conhecimentos técnicos, resultante da 

partilha dos saberes de diversos actores (estrangeiros e nacionais). A transnacionalização 

das políticas educativas insere-se numa agenda global emergente que traz ao de cima a 

“viagem” das políticas ou, se quisermos, a transferência de políticas. 

A globalização engloba, logo num primeiro patamar, a educação e a política 

educativa porque destas dependerá o rápido e competitivo crescimento económico, se se 

optar pela lógica da partilha de conhecimentos e pela transferência de tecnologias. Os 

consensos reúnem-se nos fóruns internacionais e tornam-se “viajantes”, acabando por 

ser reinterpretados, recontextualizados e assimilados pelos estados numa lógica de 

hibridação. Estamos, assim, perante uma aprendizagem política, que pode ser 

superficial, táctica ou instrumental ou mais profunda (Stone, 2004), geradora de 

consensos conducentes às “boas práticas”, com a participação de diferentes actores como 

os estados, as organizações internacionais e os sectores não governamentais, agentes da 

transnacionalização, defensores de uma política global.  

Da nossa análise inferimos que a construção das políticas públicas, entendidas 

latu sensu, norteia-se, cada vez mais, por “benchmarks” transpostos do Norte para o Sul, 

já que este último enquanto subsidiário do primeiro, não consegue escapar aos 

mecanismos da globalização, aceitando-os, transformando-os e aplicando-os. Neste 

contexto podemos falar de uma “convergência de paradigmas” Ball (2001), na medida 

em que existem princípios e tecnologias comuns, mecanismos operacionais idênticos e 

efeitos de primeira e segunda ordem semelhantes. Neste quadro impera, quer o processo 
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de “empréstimo de políticas”, quer a imposição de soluções oferecidas e recomendadas 

por agências multilaterais. 

É nesta arena que analisámos, também, a questão do profissionalismo docente, no 

sentido de verificarmos como os actores desempenharam as suas funções, descortinando 

os seus interesses, as suas lógicas de acção, tendo em conta todos os dilemas e 

constrangimentos que enfrentaram. 

Analisámos o modo de construção da identidade profissional, tendo em conta a 

importância do eu pessoal e do eu profissional, complementares para um exercício de 

funções satisfatório, tendo em conta que a percepção do bem-estar deriva de factores 

subjectivos que se interligam com as situações organizacionais, tais como as condições 

de trabalho. 

As mudanças que se introduzem nas escolas provocam, por vezes, atitudes 

negativas por parte dos professores, que têm que aprender a gerir a mudança 

provocadora de choques e de constrangimentos. Neste sentido, o papel do professor é 

fundamental para o progresso da educação, pelo que deve estar munido de meios 

materiais para interagir com o meio.  

Aos sistemas educativos cabe uma resposta a estes desafios, respondendo com 

eficácia, qualidade, inovação a todas as mutações, incutindo nos futuros cidadãos um 

espírito crítico, capacidade de iniciativa e de cooperação e uma maior flexibilidade nas 

atitudes e competências. Às escolas exige-se o desempenho de novas funções 

pedagógicas e sociais e, consequentemente, ao docente novas atitudes e outras 

competências, porquanto deixa de ser o único detentor do conhecimento. Neste sentido, 

os discursos e as decisões políticas deveriam transportar a mensagem de que a educação 

é uma forma de atenuar as desigualdades sociais.  

Outro foco da nossa atenção foi a temática das organizações e das organizações 

educativas, em particular, na medida em que fazia todo o sentido perceber as lógicas de 

organização das mesmas, no contexto da globalização. 

Se as teorias clássicas optimizavam a estruturação e funcionamento das 

organizações, encaradas com máquinas, onde imperava o princípio da racionalidade com 

vista à obtenção de determinados resultados, as teorias que se seguiram passaram a 

realçar a dimensão humana das organizações. Doravante, os conflitos de poder e as 

estratégias dos actores sociais desemvolvidos na dinâmica organizacional confirmaram, 
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que as organizações não podiam ser totalmente controladas e reguladas, criando-se zonas 

de incerteza, em que o poder e a estratégia eram produtores de “jogos organizacionais”; 

criam-se alianças e estratégias do conflito, próprios das organizações sociais; cada 

clientela pretende influenciar as políticas escolares e controlar o poder da tomada de 

decisão. 

 Por fim abordámos a evolução das políticas educativas em Portugal, com o 

objectivo de percebermos “como”, “por quem”e “de que modo” tinham as mesmas sido 

“transferidas”, “emprestadas” ou “externalizadas” para os espaços deste estudo. Partindo 

da análise da evolução da política educativa portuguesa, esta indexada a decisões 

supranacionais, identificámos localismos globalizados e globalismos localizados.  

As relações entre Portugal e os PALOP, na área da educação, são de um 

localismo globalizado, porquanto se trata de processos de globalização, de situações 

duplamente localizadas: têm origem em Portugal que, por seu turno, tem uma posição 

semi-periférica. A investigação permitiu-nos ver o modo como se transpôs o sistema 

educativo português: adaptação de currículos, de manuais, a formação de docentes 

africanos e, como tudo isso se traduziu no terreno, a nível da qualidade do ensino. 
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Cap.II: Metodologia 

 

 “Que mais te posso dizer senão repetir as palavras de Marco Túlio? A memória é a arca de todas 

as coisas e se ela não se tornou a guardiã do que se pensou sobre coisas e palavras, sabemos que 

todos os outros dotes do orador, por mais excelentes que possam ser, se reduzem a nada.” 

(Alcuíno para Carlos Magno. In De rhetorica.) 

 

Introdução  

 Após o enquadramento teórico deste estudo em torno das dimensões da 

globalização, das organizações educativas, do profissionalismo docente e da evolução 

das políticas educativas em Portugal após a Revolução de Abril de 1974, iremos 

apresentar a metodologia que orientou esta investigação. Refira-se que estas linhas 

metodológicas têm como referência a selecção do quadro teórico, os objectivos 

esboçados e as questões orientadoras da pesquisa.  

 Para darmos resposta à problemática que animou esta tese, a 

transnacionalização das políticas educativas, utilizámos como estratégia a História Oral, 

que nos permitiu a recolha de depoimentos sobre um período longo da história da 

Cooperação na sua vertente educacional, em Portugal.  

 À nossa questão de partida “Que papel desempenham os cooperantes da 

educação na transnacionalização das políticas educativas?”, não podia ser alheia uma 

abordagem qualitativa, de carácter descritivo e interpretativo, na medida em que a 

relação sujeito-objecto é marcada por uma inter-relação influenciada por factores 

subjectivos.   

 A tipologia do estudo assumida é a de um estudo descritivo, secundando-nos na 

História Oral, na medida em que existem parcos conhecimentos sobre o nosso objecto de 

estudo e interessa-nos, então, a recolha de dados junto de sujeitos que possuem 

experiência, para depois fundamentarmos a nossa teoria.  

O design da investigação assenta no paradigma naturalista, com recurso à 

abordagem qualitativa e interpretativa.  
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Por fim, debruçar-nos-emos sobre as técnicas e os instrumentos de recolha 

utilizados para a colheita de dados, bem como sobre a forma de análise e tratamento dos 

dados. Utilizámos a entrevista semi-estruturada, instrumento privilegiado nos estudos 

descritivos em que se utiliza a abordagem qualitativa, bem como a pesquisa documental, 

que nos permitiu a recolha de inúmeras fontes primárias.  

A análise de conteúdo permitiu-nos tratar, de forma metódica, as informações 

profundas e complexas, como é o caso das entrevistas semi-estruturadas, cumprindo-se o 

rigor metodológico 

 A codificação a que sujeitámos os dados permitiu-nos reagrupá-los, 

conceptualizá-los e construir uma teoria baseada no método da grounded theory (Glasser 

e Strauss,1967), com base na utilização, em simultâneo, da codificação aberta, da axial e 

da selectiva (Flick, 2005:180). 

 Sabemos quão importante é a reflexão sobre a natureza dos dados empíricos e 

que estes só serão pertinentes se estiverem imbuídos de qualidade, para a qual devem 

convergir lógicas e procedimentos que contribuam para a produção científica. Este 

processo requer um constante vaivém, entre o método dedutivo e o indutivo, num 

constante crescimento e aperfeiçoamento, em que análise e interpretação se 

interpenetram e contribuem para explicações alternativas e produção do texto final. 

Deste modo, a problemática esboçada, o quadro teórico delineado e as questões 

de pesquisa a ele adstritas, bem como o objecto de estudo e os objectivos traçados 

orientaram esta investigação empírica. As etapas de investigação interpenetraram-se, 

enriqueceram-se mutuamente, dada a complexidade do objecto de estudo em causa e que 

está na base da nossa problemática.  

1. Opções metodológicas: fundamentação  

A opção pela temática da transnacionalização das políticas educativas, no 

contexto da cooperação portuguesa, analisada pela perspectiva dos cooperantes 

(professores, formadores, autores de manuais, técnicos da educação) e de sujeitos com 

responsabilidades políticas, trouxe-nos, desde logo, um conjunto de problemas que se 

prendiam, por um lado, com a ausência de literatura sobre a temática em apreço e por 

outro, o desafio de termos de construir e reconstruir o objecto de estudo, em função dos 

paradigmas vigentes das Ciências Sociais.  
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Sabemos que em Ciências Sociais existem diversos paradigmas de investigação 

científica e que nem sempre os seus autores têm estado de acordo sobre a construção de 

modelos metodológicos comuns. Para isto tem contribuído a evolução de áreas das 

Ciências Sociais como a Sociologia, a Psicologia, a Ciência Política, a Antropologia, 

entre outras, Ciências estas que buscam o seu próprio trilho. Ora, tendo como objecto de 

estudo o homem, a sociedade em geral ou as relações sociais e dada a complexidade 

deste universo é natural que os investigadores queiram cumprir, com rigor, as exigências 

metodológicas, outrora apanágio das Ciências Exactas, e que surjam posições 

diversificadas, metodologias divergentes e em número avultado. 

Afonso, N. (2005:13), ao referir-se aos dois paradigmas metodológicos de 

investigação, o qualitativo e o quantitativo refere que o que separa estes dois paradigmas 

são os conceitos, na medida em que estas designações contêm “uma grande variedade de 

perspectivas teóricas e práticas metodológicas, não correspondendo a conceitos 

claramente definidos”, gerando-se grandes controvérsias e clivagens profundas.  

Zabalza (1991) refere que à metodologia qualitativa faltavam “ cânones de 

procedimentos e regras para a recolha e análise da informação” e reconhece que na nossa 

“cultura investigadora” são os números que dão “segurança e contundência às análises e 

aportações” e diz que “um simples relato, um esquema, o estudo de um personagem” nos 

torna vulneráveis a nós próprios (na perspectiva do investigador) e ao juízo crítico dos 

outros. Nesta perspectiva, o autor entende que o qualitativo e o quantitativo, enquanto 

paradigmas e métodos, devem complementar-se mutuamente.  

 Se outrora a investigação qualitativa tinha um lugar subalterno, actualmente 

tem-se afirmado, cada vez mais, como paradigma de investigação metodológica. Este 

estudo insere-se nesse modelo porque decidimos assumir uma atitude investigativa de 

ruptura com o senso comum, na tentativa da produção de conhecimento científico, 

aprofundando áreas de saberes que não se apresentam como verdades absolutas, mas em 

constante reformulação, trilhando caminhos provisórios para problemas que se foram 

reequacionando a par e passo, ao longo deste processo.  

 Ultrapassando a velha discussão entre Ciência e Ciências Sociais, diremos que 

assumimos aqui um conceito alargado de ciência, em que o nosso campo de análise é a 

realidade social, que possui um carácter múltiplo e holístico, abordada de forma 

interpretativa, porque: “a investigação qualitativa preocupa-se com a recolha de 
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informação fiável e sistemática sobre aspectos específicos da realidade social usando 

procedimentos empíricos com o intuito de gerar e inter-relacionar conceitos que 

permitam interpretar essa realidade.” (Afonso, 2005:14) 

 As opiniões dos sujeitos foram o nosso ponto de partida para se compreender o 

fenómeno investigado, ou seja, a forma como os sujeitos interpretam as situações e o 

que elas significam. De seguida, assumindo o papel de mediador e de principal 

instrumento na recolha e na análise de dados (Merriam, 1998), analisámos a construção 

e o desenvolvimento das interacções sociais, reconstruímos espaços e tentámos dar 

significado às práticas, já que os discursos nos permitiam aprender as acções, fornecer 

uma imagem do real.  

 A dinâmica desta investigação qualitativa assenta numa prática de adopção de 

métodos abertos que se ajustem à complexidade do objecto de estudo, uma vez que 

estamos a falar de actores sociais e na linha de Digneffe (2005:205) entendemos por 

método “o percurso geral da investigação que orientará o procedimento do investigador 

em função dos objectivos precisos que visa e das questões que coloca a si próprio”. 

 De uma forma muito sintética poderemos esquematizar a formulação da nossa 

metodologia do seguinte modo: 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Fig: nº 1- Metodologia 

 Retomemos o nosso objecto de estudo: a transnacionalização das políticas 

educativas, analisada através da cooperação portuguesa, na sua vertente educacional. É, 

na realidade, uma área vasta que pretendemos abordar, tendo por base as mudanças 

políticas e organizacionais ocorridas a partir da Revolução de Abril, os antagonismos 

latentes entre duas esferas distintas, a do poder central e a dos actores com o objectivo 
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de interpretarmos as medidas tomadas situando-as no âmbito das macro, meso e micro 

políticas.  

 Tal como refere Fortin (1999), a investigação científica é um processo que 

permite colocar tudo em questão e reformular problemas, dado o seu poder descritivo e 

explicativo dos factos. De forma sistemática e rigorosa podemos adquirir novos 

conhecimentos, elaborar teorias ou verificá-las. Assim, face à exiguidade de estudos 

neste domínio, a presente investigação permite-nos sistematizar, com rigor, os dados, de 

modo a atribuirmos um significado consistente aos conceitos e validá-los. Entendemos 

por conceitos “ imagens mentais, formadas a partir da realidade. Os conceitos servem 

para ligar o pensamento abstracto e a experiência sensorial, dado que eles resumem e 

definem as observações.” (idem: 43) 

 Pretendemos compreender a constituição de uma identidade, nos seus modos 

particular e diverso, numa perspectiva sociológica, interpretando e explicando os 

percursos profissionais dos nossos actores. De acordo com Guba (1989) sabemos que 

uma das características da investigação qualitativa implica múltiplas realidades, estando 

todas as partes inter-relacionadas, de tal modo que o estudo de uma influencia outras e 

em que o investigador e as pessoas investigadas se inter-relacionam. Criam-se hipóteses 

de trabalho e não generalizações.   

 Como tal, teremos como objectivo central desta investigação a problemática da 

transnacionalização das políticas educativas, através da cooperação, com actores que 

desempenham papéis na escola, vivenciada como organização social formal, onde 

profissionais docentes desempenham funções, com pouca ou nenhuma orientação, 

formal e estratégica, tendo em conta o contexto político de universos diferentes, no 

sentido de se compreender de que forma as lógicas de acção dos professores cooperantes 

se coadunam com as lógicas políticas emanadas pelo poder central.  

 Assim, a problemática desta investigação centra-se em torno de dois eixos que 

consideramos antagónicos: o da lógica estatal e o da lógica dos cooperantes. 

Pretenderemos verificar se as políticas educativas, veiculadas pelos sucessivos governos, 

influenciaram ou manipularam as decisões e as condutas dos actores, neste caso, os 

professores ou outros agentes ligados à educação.    
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 O nosso estudo será suportado por uma investigação interpretativa, em que nos 

interessa mais o significado que o actor dá às acções, do que a descoberta ou verificação 

de leis, como se pretende nas abordagens positivistas/nomotéticas. 

Na dimensão empírica do trabalho privilegiamos, como estratégia, a História 

Oral, por forma a recolhermos, com base na memória, uma base conceptual que nos 

permita operacionalizar a problemática do profissionalismo docente no âmbito da 

Cooperação Portuguesa, designadamente nos três países africanos.   

De acordo com Fortin (1999), nos estudos qualitativos as etapas do processo de 

investigação (fase conceptual, fase metodológica e fase empírica) efectuam-se de forma 

simultânea. Acrescentemos que este processo de investigação implica um trabalho 

indutivo de vaivém constante (Maroy, 2005), entre as questões de partida, os dados que 

se recolhem, a reformulação das questões, numa lógica exploratória, como meio de 

descoberta e construção de um esquema teórico. 

 Tivemos presentes os critérios de ordem epistemológica (Hébert et al, 2005) 

como a objectividade, norteada pela validade e fidelidade, em que o investigador assume 

um papel neutral, mantém a confidencialidade apesar de se envolver no processo. 

  A validade deste estudo assenta, não em pressupostos quantitativos, mas partiu 

dos significados individuais e sociais do objecto, enfatizando-se as perspectivas, as 

práticas, as interacções dos sujeitos dentro do seu enquadramento social. De acordo com 

Ketele e Rogiers (1993), a validade de conteúdo passa pela coerência do mesmo, a 

validade de construção, pela coerência da construção do utensílio e a validade de 

comunicação se todos compreenderem da mesma maneira a informação que deve ser 

recolhida.  

Enveredámos pelas entrevistas semi-estruturadas, explorámos a literatura 

especializada que se reporta à pesquisa auto-biográfica, às histórias de vida, à História 

Oral, integrando-as numa visão globalizante da metodologia qualitativo-investigacional, 

numa perspectiva de desenvolvimento e validação dos conhecimentos, de forma ampla e 

com compreensão absoluta. 

A opção entre entrevistas e pesquisa documental serviu, também, para 

realizarmos a triangulação dos dados, entendida esta “como o uso de dois ou mais 

métodos de recolha de dados no estudo de algum aspecto do comportamento 

humano”(Cohen e Manion,1990). Segundo este autor, a triangulação é útil para 
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ultrapassar as limitações da utilização de um único método, dada a riqueza e 

complexidade do comportamento humano quando estudado com apoio de dados 

qualitativos e quantitativos.  

2. Tipologia do estudo 

A metodologia qualitativa sofreu alterações desde a década de 20, do Século XX 

e enfrenta algumas limitações. Flick (2005:10) apresenta um quadro onde podemos 

descortinar a evolução da investigação qualitativa: o período tradicional (1900-1945) 

com os estudos de Malinowsky; a fase modernista (1945-1970), com destaque para a 

obra de Miles e Huberman; a fase da confusão de géneros (até meados dos anos 80), 

com o aparecimento de paradigmas alternativos como o interaccionismo simbólico, a 

etnometodologia, a fenomenologia, a semiótica e o feminismo; segue-se um período de 

crise de representação, depois de 1980, em que há um processo contínuo de construção 

de versões da realidade, com diferentes interpretações; nos anos 90 estamos perante as 

narrativas que substituem as teorias ou em que as teorias são lidas como narrativas; 

segue-se o período da escrita pós-experimental e finalmente, o futuro da investigação 

qualitativa divide-se em dois pólos: um centrado nos EUA, em que se dá mais 

importância às práticas e às políticas de interpretação e outro, na Europa, concretamente 

na Alemanha, em que se enfatiza a questão dos procedimentos metodológicos como 

prática de investigação.     

 Parece-nos, desta forma, que os contributos dos diversos investigadores para as 

Ciências Sociais conduziram à implementação de diversas metodologias e que, apesar de 

muitas críticas, sobretudo relacionadas com a questão da subjectividade, contribuíram de 

forma substancial para uma maior riqueza do conhecimento da realidade social. 

  Assim, sob o ponto de vista científico e metodológico, este caminho, onde se 

cruzam abertura e inovação, é o que melhor se insere no âmbito das problemáticas da 

Administração Educacional. Aliás, para uma compreensão global do nosso objecto de 

estudo, não deixaremos de recorrer aos contributos da Ciência Política, da Economia 

Política, da Sociologia, em geral e da Sociologia das Organizações, em particular.  

 O recurso ao pluralismo metodológico, diversificando os modos de 

investigação e a técnica de recolha de dados, utilizando um conjunto de procedimentos 
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metodológicos de natureza quantitativa e qualitativa, parece-nos adequar-se à 

complexidade deste estudo de natureza extensiva, pois tal como refere Canário (1995): 

“Cada caminho metodológico possui as suas virtualidades e os seus limites. O conhecimento das 

virtualidades e dos limites dos processos que utilizamos é uma condição essencial para que 

possamos estabelecer comparações com outros modos diferentes de fazer.” [A pluralidade 

metodológica não significa”ecletismo” ou “anarquismo” metodológico.] … O rigor pressupõe, ao 

contrário, uma atitude de constante abertura, de confronto, de análise crítica dos processos e dos 

produtos da actividade científica.” (idem:106 e 116)  

 Se tivermos em conta que a abordagem a utilizar deve ser adequada aos 

fenómenos particulares a investigar, de acordo com os pontos de vista epistemológicos e 

metodológicos inerentes à produção de conhecimento científico, então a nossa opção vai 

para a abordagem interpretativa, na medida em que esta enfatiza as perspectivas 

pessoais, procurando as razões da acção (do ponto de vista dos actores), tendo como 

suporte dados qualitativos que, de acordo com Patton (1990:10), correspondem a 

descrições detalhadas de situações de acontecimentos, indivíduos, crenças e 

pensamentos; dizem ainda respeito a fragmentos e passagens inteiras de documentos, 

correspondências, registos e histórias de casos, sem ocorrer a necessidade de 

comprovação de hipóteses, mantendo o investigador um espírito de abertura a novas 

hipóteses.  

 Sistematizando um pouco a panóplia de estudos existentes diremos que as 

investigações podem enquadrar-se dentro dos estudos históricos, experimentais ou 

naturalistas, podendo estes últimos ser descritivos, correlacionais e 

causais/comparativos. Dentro do tipo descritivo existem estudos extensivos, de caso, 

etnográficos, de investigação-acção, biográficos ou histórias de vida, de avaliação 

(Afonso, 2005:42 e 62-63). 

 O nosso estudo é naturalista, de carácter extensivo, desenvolvido numa 

perspectiva de descrição crítica de uma realidade objectiva, com carácter qualitativo e 

interpretativo de forma a compreendermos os processos e as lógicas de acção que 

pretendemos estudar. Tal com referem Bogdan e Biklen (1994): 

“Em educação, a investigação qualitativa é frequentemente designada por naturalista, porque o 

investigador frequenta os locais em que naturalmente se verificam os fenómenos nos quais está 

interessado, incidindo os dados recolhidos nos comportamentos naturais das pessoas” (idem:17)   



 
136 

Ainda nesta linha Merriam (1988:6) refere que numa investigação qualitativa “ a 

realidade é construída pelos indivíduos em interacção social. Os investigadores 

qualitativos estão interessados em compreender o significado que os sujeitos 

construíram, ou seja, como compreendem o seu mundo e as experiências que têm no 

mundo.” 

Deste modo, interessa-nos dar sentido às acções que os nossos actores revelam e 

compreender o significado ou a interpretação que os próprios nos fornecem face aos 

acontecimentos vividos. Concordando com Wolcott (1994), interessa-nos partir do 

quadro referencial dos sujeitos, dar significado à acção humana e não apenas descrever 

os comportamentos. Isto só é possível se utilizarmos um paradigma interpretativo, 

compreensivo, porque o objectivo da investigação é responder à pergunta de partida. 

Aqui, o principal instrumento de pesquisa é o investigador (Afonso, 2005) porque 

recolhe, coordena e analisa os dados.  

O recurso ao paradigma naturalista resulta das diversas características que fomos 

encontrando em toda a literatura lida e que considerámos relevante para o design deste 

estudo: dedutiva, porque se pretende a compreensão dos fenómenos a partir dos dados 

recolhidos e se pretende compreender e encontrar relações explicativas sobre o mesmo; 

indutiva porque a teoria se faz progressivamente, com base no método da “grounded 

theory”; holística porque se tem em consideração a realidade global; heurística porque a 

reflexão sobre os dados conduzem à compreensão do fenómeno que está a ser estudado 

(Merriam, 1988); naturalista, descritiva e compreensiva, como já se justificou 

anteriormente; e, sobretudo, flexível, porque se foi reajustando à medida que 

prosseguíamos com as pesquisas.   

Apesar de tentarmos captar a memória dos cooperantes foi um estudo interactivo 

porque se pretendeu estudar a realidade dos discursos com quem se interagiu, tendo em 

conta a subjectividade do sujeito e a do próprio investigador que nunca é um leitor 

neutro da realidade que estuda, pois “a objectividade e o rigor lógico absolutos são os 

referenciais inatingíveis do trabalho científico” (Afonso, 2005:21) 

Passamos então a explicitar a nossa estratégia de investigação, conceptualizada 

(Afonso, 2005:62-63), como “ a forma como a investigação é programada, ajustando a 

estrutura conceptual e as opções metodológicas ao contexto empírico específico.” Na 
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medida em que recorremos à História Oral, dada a escassez de literatura sobre esta área, 

já que poucos estudos existem sobre as práticas dos cooperantes.  

A História Oral é aqui utilizada como “método de pesquisa que utiliza a técnica 

da entrevista e outros procedimentos articulados entre si, no registo de narrativas da 

experiência humana; (…) é técnica e fonte, por meio das quais se produz 

conhecimento.” (Freitas, 2002)  

Utilizando a História Oral, pudemos recolher, com base na memória, informação 

sobre esta temática específica, criando fontes históricas que nos permitiram constituir 

uma base conceptual, a partir da qual operacionalizámos a problemática do 

profissionalismo docente no âmbito da Cooperação Portuguesa.  

De concepção recente, tão recente quanto o gravador, tal como refere Paul 

Thompson (1992), é a história que se escreve a partir de testemunhos orais e que só 

perde primazia quando os documentos ocupam um lugar privilegiado. Allan Nevis 

designou-a por história oral moderna dada a utilização de meios electrónicos. Ora, a 

parca existência de suportes escritos neste domínio obrigou-nos a recolher informações 

orais de modo a reescrevermos uma parcela da História da Cooperação Portuguesa, na 

sua vertente educacional, sem todavia descurarmos o suporte legislativo existente e 

demais textos oficiais e particulares que nos foram cedidos. 

3. Estratégia de investigação: História Oral 

 Certamente que foi entre os gregos que nasceu a História Oral com base na 

tradição oral. Heródoto localizava as suas testemunhas para as interrogar e Beda só 

aceitava os factos depois de confirmada a sua evidência, por testemunhos orais. Mas, 

com o crescimento dos documentos escritos surgiu a Arquivística – a “arrumação” da 

memória escrita dos povos e a oralidade passou para segundo plano. 

 Apesar da difusão da imprensa e do espírito crítico e racionalista dos 

humanistas, a oralidade constituía uma área de interesse e importante para a produção de 

conhecimento. Em finais do Séc.XVIII surgem as memórias biográficas cuja 

metodologia assentava na evidência oral. 

 No início do Séc. XIX, os europeus dedicaram-se à recolha do património oral 

europeu, sobretudo na área da etnografia e do folclore, com recurso a técnicas de registo 

aperfeiçoadas. Waltter Scott, reconhecido a partir de 1827 como romancista histórico, 
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dedicou particular atenção à cultura popular, inaugurando um novo estilo literário, o da 

novela histórica. Ao longo deste século são as autobiografias que ganham corpo, com 

base na oralidade. 

 Na segunda metade do Séc.XIX destacam-se os trabalhos de Michelet, em 

França, considerado como um dos precursores da História Oral. No prólogo da sua obra, 

Le Peuple (1846), o autor refere-se ao entusiasmo que sentiu durante a realização das 

entrevistas, sobretudo com as camadas populares mais baixas. Este autor conjugou de 

forma brilhante os arquivos documentais e a evidência oral. A sua paixão pelo 

documento, como fonte para compreender uma dada realidade, marcaria a tradição 

empírica documental. 

 Será ainda neste século que se desenvolverá o método de trabalho de campo, da 

análise histórica e da teoria social, permitindo o aparecimento de diversos métodos de 

sondagem na Europa, tendo-se imposto, na Inglaterra, as técnicas de recolha directa de 

testemunhos, tal como as entrevistas. De referir que as investigações sociais, efectuadas 

por meio de entrevistas, mandadas realizar pelo Parlamento inglês e pelas Royal 

Comissions, os famosos “livros azuis” constituíram fontes importantes de evidência oral 

autobiográfica, sendo utilizadas por Marx e Disraeli.    

 Do outro lado do Atlântico, no início do Séc. XX, os americanos Thomas e 

Znaniecki (1918-20) publicavam uma obra grandiosa, em 5 volumes, sobre a imigração 

polaca, intitulada, The polish peasant in Europe and América. Monograph on an 

Immigrant Group, inaugurando-se o “melting-pot americano”.  

Simultaneamente, Paul Radin (1925) fazia a recolha etnográfica de depoimentos 

de índios e publicaria Crashing Thunders, the autobiography of a winnebago Indian. 

Isto significava que, quer sociólogos, quer antropólogos norte-americanos recorriam à 

mesma técnica: o registo de depoimentos orais. 

 A recolha de dados por registo magnético viria a impulsionar a História Oral, 

sobretudo a partir de 1948, quando Allan Nevins, jornalista do New York Times e 

docente da Universidade de Columbia, lançou o Oral History Project, em Nova Iorque. 

Este jornalista registou os discursos dos políticos locais, organizando posteriormente o 

Oral History Research Office, da Columbia University. Este centro de investigações, em 

História Oral, acabou por ser o leitmotiv para a criação de outros centros, sendo que em 
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1965 existiam cerca de 89. Simultaneamente expandia-se o ensino desta matéria em 

universidades europeias e americanas. 

 Na sequência da expansão desta corrente historiográfica situam-se as obras do 

sociólogo Óscar Lewis (1963), Os Filhos de Sanchez, incidindo sobre uma família 

mexicana e a de Alex Haley, Raízes, sobre a problemática da escravatura, que daria 

origem a uma série televisiva com bastante êxito: Roots, 1973. 

Em 1967 foi fundada a Oral History Association (OHA) por Allan Nevins, que 

viria a publicar, anualmente, a revista The Oral History Review, nos EUA (1973), 

contribuindo para uma maior autonomia deste método. Ainda neste país, surge, em 1980, 

sob a égide de Ronald Grele o International Journal of Oral History. 

 Regressando à Europa, debrucemo-nos sobre alguns países onde se 

desenvolveu a História Oral. Em 1919, em Inglaterra, um grupo de educação de adultos 

de Sheffield elaborou um trabalho pioneiro intitulado The Equipment of the Workers, 

para o qual usou entrevistas qualitativamente seleccionadas, incluindo relatos das 

experiências pessoais dos entrevistados, bem como dados quantitativos. Ainda neste 

país, Jane Wake, em 1925, inaugura a recolha de arquivos orais, pugnando pela 

complementação de documentação escrita com a inquirição oral, estudando áreas como 

a dos salários, da saúde, da alimentação, etc.   

 Nos anos sessenta, Em Inglaterra, surgiu a Society for the Study of Labour 

History, revista que utilizou sistematicamente a técnica de entrevista a militantes 

operários. Na década de 70 surge a revista Oral History33 (1971) que contribuiu para 

uma maior autonomia do método da História Oral e a Oral History Society (1977). Esta 

última congrega elementos dos meios de comunicação, universidades, museus, entre 

outros organismos e publica o Journal of the Oral History Society.  

 Em 1972, na sequência dos debates realizados pela BBC sobre História Oral, 

foi organizado, pelo Social Science Research Council, um grande colóquio para se 

debaterem questões relacionadas com este novo método. Refira-se que, neste país, a 

História Oral é produzida por um universo diversificado: universitários, jornalistas, 

escritores, que têm em comum o objectivo de escrever uma história mais abrangente e 

mais democrática. 

                                                 
33 Órgão da Oral History Society britânica e editada pelo Departamento de Sociologia da Universidade de 
Essex, sob a direcção de Paul Thompson. 
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 Paul Thompson, britânico, investigador, foi um dos pioneiros da História Oral e 

por meio da entrevista recolheu meio milhar de depoimentos de pessoas nascidas entre 

1880 e 1905, o que deu origem a inúmeros estudos sobre a infância, educação e família, 

bem como um trabalho sobre as gerações pós-vitorianas do início do Séc.XX. A sua 

obra, The Edwardians, publicada em 1975, é considerada como o ponto mais alto da 

História Oral inglesa, na medida em que o autor recorreu a entrevistas que, depois de 

interpretadas, foram confrontadas com fontes escritas.   

 Não podemos, também, deixar de referir a tradição, existente entre os povos 

escandinavos, da recolha da memória oral sobre o período da industrialização, quer na 

área da linguística, quer na da etnologia. Esta escola influenciou os irlandeses que, desde 

cedo, se interessaram pelas culturas orais tradicionais. 

 Em Itália surgiu um outro pólo dinamizador da História Oral, primeiramente 

com um cunho de militância política, cujo arranque se deve a Montaldi e a Bosi, os 

quais se interessaram pelos trabalhadores do norte e pelos camponeses do Mezzogiorno. 

Este cunho militante que se sobrepôs ao carácter científico que devia presidir a alguns 

trabalhos que foram surgindo, nomeadamente na área do folclore e da antropologia, 

conduziram a uma ruptura com a Universidade que acabou por excluir a História Oral. 

Os académicos não conferiram valor científico a este domínio e os partidários desta não 

concordaram com os métodos da análise crítica daqueles, que eram considerados como 

redutores da palavra das populações locais.       

 A situação altera-se, na década de 80, com os trabalhos de Franco Ferrarotti, 

Luísa Passerini e Nuto Revelli. O primeiro estudou a pobreza nos subúrbios romanos, a 

segunda dedicou-se à classe operária de Turim no período fascista e o último interessou-

se pela pobreza do campesinato, sobretudo pelo papel das mulheres no seio deste e pelo 

período da guerra e da resistência italiana. 

 Em França, Jacques Ozouf, em 1963, enviou por correio um questionário aos 

20 mil professores primários franceses que haviam começado a leccionar entre 1985 e 

1914. Obteve 4 mil respostas de professores com idades compreendidas entre os 70 e os 

100 anos. Deste trabalho resultou a obra “Nós, os Mestres-Escola”, publicado em 1967. 

 Na década de 70 surgem diversos estudos sobre o quotidiano de grupos sociais 

até então pouco estudados, com recurso ao gravador. Estudaram-se as populações 

campesinas do interior ou das cidades industriais, então em crise. Neste contexto, 
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salientam-se os trabalhos de Catherine Rhein que, utilizando o método de histórias de 

vida, estudou os modos de vida e as reacções das raparigas trabalhadoras de Paris, no 

período entre as duas guerras. 

  Em 1975 surgem Les Archives Orales de la Sécurité Sociale, com o objectivo 

de documentar a historiografia futura e, em 1976, surge pela primeira vez o termo 

História Oral, num estudo da autoria de I. Bertaux-Viame sobre a memória do ensino da 

História. Simultaneamente, surgem diversos estudos sobre o operariado. Y.Lequin e J, 

Metal orientaram uma investigação científica sobre esta temática, que congregou 

historiadores e etnólogos em seu torno, designada por L’enquête sur la mémoire 

ouvrière de Givors. Neste trabalho ocorreu uma confrontação entre o corpus documental 

e a narração das histórias de vida, que foi fundamental para preencher lacunas que até 

então não tinham tido solução. 

 Entre 1976 e 1980, Burguière, Goy e Ozouf criam o projecto “Archives Orales 

de la France que nous venons de quitter”, o qual, através de sessenta histórias de vida de 

pessoas nascidas depois de 1914, se debruçou sobre as mutações e acontecimentos de 

grande envergadura.  

 Outro domínio de interesse de historiadores e sociólogos franceses, a nível da 

História Oral, foi o período de exterminação da comunidade judaica. Por inquérito oral 

obtiveram-se informações que complementaram a documentação escrita. 

 Joutard (1983), de forma crítica, aponta o facto de a História Oral não ter sido 

entendida como uma alternativa à história tradicional, ao contrário da Inglaterra e da 

Itália, mas sim como uma técnica com capacidade de enriquecer o esforço explicativo do 

historiador, ainda carenciada de um apropriado desenvolvimento teórico conceptual.   

Em Portugal, malgrado a existência de alguns estudos com recurso a este método, 

falta um arranque sistemático e, à semelhança de outros países, têm-se desenvolvido 

projectos pedagógicos com recurso à História Oral. 

A questão do papel da oralidade na investigação em Ciências de Educação tem-se 

dividido entre o método autobiográfico, as histórias de vida ou recolhas de depoimentos 

sobre temas específicos. Assim, sem querermos ser exaustivos apontaremos os seguintes 

estudos: Luís Salgado Matos realizou um estudo sobre a vida sindical portuguesa nas 

décadas de 20 e 30: “Lisboa, 1920: Vida sindical e condição operária: entrevistas com 

Emídio Santana”, publicado na revista  Análise Social, Vol.XVII, em, 1981. José Silva 
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(1971), com Memórias de um Operário e de Luís Nunes Cartaxo, Nós a Construção 

Civil, sobre a vida sindical portuguesa, inserem os seus trabalhos no domínio das 

memórias dos operários e dos camponeses. 

António Nóvoa, desde finais da década de oitenta, tem publicado diversos 

trabalhos sobre a formação e as histórias de vida dos professores e método (auto) 

biográfico, (Nóvoa, 1988, 1992). António Candeias (1994), no seu estudo sobre a Escola 

Oficina nº1, recorrendo a entrevistas, apresenta uma abordagem etnometodológica, 

enfatizando as práticas pedagógicas e o quotidiano escolar. Luís Vidigal (1993,1996) 

conferiu uma importância significativa às memórias dos professores, no âmbito do 

Projecto Museológico sobre a Educação e a Infância. Helena Araújo (2000) socorre-se 

de testemunhos orais para traçar um quadro sobre as mulheres professoras, do ensino 

elementar até às primeiras décadas do Séc.XX. António Teodoro (2001) recorre a 

testemunhos orais, adquiridos através de entrevistas, para elaborar o seu estudo sobre 

políticas educativas. Mogarro (2005) no âmbito dos novos caminhos da história da 

educação, privilegiando os modelos etnometodológicos e os instrumentos da nova 

história cultural, deu voz às “Memórias de professores”, colocando num lugar de 

significativa centralidade os discursos produzidos pelos actores educativos no interior do 

seu espaço social. 

Actualmente, é comum verificar-se que muitos trabalhos de investigação, no 

âmbito da produção de teses de mestrado e de doutoramento, recorrem com frequência 

crescente às informações e opiniões emitidas de forma oral, recolhidas através de 

entrevistas, colocando o indivíduo no centro da história sócio-cultural e conferindo 

atenção aos percursos de vida para melhor se compreender a realidade educativa. Tal 

como refere Mogarro (2005:15): 

“ (…) os testemunhos orais introduzem a perspectiva pessoal, única e singular, estreitamente 

relacionada com a posição ocupada pelo depoente no sistema educativo, na instituição escolar, na 

sala de aula e em outros contextos profissionais, que são caracterizados por uma grande 

diversidade. (…) A oralidade permite também a emergência de dimensões geralmente esquecidas 

ou mantidas no limbo da invisibilidade, que a produção de testemunhos orais, num contexto de 

maior formalismo, propicia.” 

 De acordo com Vidigal (1993) a História Oral é também designada por 

Inquérito Oral, aludindo à sua principal técnica, ou Memórias Orais, evocando os 

fornecedores de depoimentos, sendo a designação mais abrangente para significar um 
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objecto e um método específicos, circunscritos ao espaço temporal do vivido dos 

indivíduos. 

 Esta metodologia de trabalho incide sobre o passado dos entrevistados, sobre 

aspectos da sua vida que ainda não foram escritos e que acabam por ser filtrados pelo 

tempo, pelo que se pode falar de uma “história do vivido”. De acordo com Vidigal 

(1993) “baseia-se numa técnica de inquérito, pretendendo recolher testemunhos orais 

que passam a integrar (uma vez registados e fixados) arquivos orais, segmentos de 

memórias sociais”. (idem:6) 

 A questão principal é a de tentar dar respostas a questões de carácter geral a 

partir de memórias, biografias ou histórias de vida. Ou seja, como é que se pode tornar 

compatível o nível pessoal (o das testemunhas) como o nível social. Os actos 

quotidianos das pessoas terão importância se forem incorporados no todo social, quer os 

elementos comuns, quer os particulares e individualizáveis e, tal como refere Ferrarotti 

(1983): “Longe de ser o elemento mais simples do social – o seu átomo irredutível – o 

indivíduo é [precisamente] uma síntese complexa dos seus elementos sociais. Ele não 

consubstancia o social, ele é o seu produto sofisticado” (idem:65) 

Alves (1997) insere a abordagem biográfica no domínio da História Oral, 

recorrendo a autores da área da sociologia e da antropologia, como Znaniecki, Thomas, 

Óscar Lewis e Paul Radin. De acordo com o autor, entre os anos 20 e 40, a abordagem 

biográfica é feita na óptica da psicologia, sociologia e antropologia; entre 40 e 60, 

período do triunfo dos métodos quantitativos, ocorre um hiato; o renascimento dá-se 

entre 60 e 70. Actualmente, o relato de vida assume uma faceta multidisciplinar 

abarcando quer a área da história, quer a da sociologia e da etnologia, numa perspectiva 

do “vivido quotidiano”. 

Nos relatos de vida, ou histórias de vida, qualquer que seja a designação que se 

atribua aos mesmos, estamos perante a assunção do homem como “universal singular” 

(Poirier et al., 1984) e no paradoxo epistemológico da união do mais pessoal com o mais 

universal (Nóvoa, 1988 a), fundamental no método biográfico. 

O salto epistemológico que se opera entre o sujeito singular e o universal social 

pressupõe um auto-conhecimento do sujeito (o eu como objecto do conhecimento e o eu 

como actor em situações específicas).  
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Nóvoa (1988a) refere que é na dualidade consciência sujeito -consciência objecto 

do conhecimento que se situa o fulcro das abordagens (auto) biográficas. Assim:   

“ [É na] encruzilhada dos caminhos individuais e da universalidade do homem, é no encontro dos 

percursos da subjectividade com uma reflexão objectiva, que as abordagens (auto) biográficas 

conquistam toda a sua dimensão, não podendo deixar de interpelar todos quantos, de uma 

maneira ou de outra, se dedicam à tarefa de contribuir para a formação de outros homens.” (idem: 

15)  

 A História Oral pode ser sistematizada, de acordo com Freitas (2002) em três 

géneros distintos: tradição oral, história de vida e história temática. No primeiro caso 

recorre-se à tradição oral (factos transmitidos de geração em geração, cantigas de roda, 

contos infantis, crónicas, genealogias, entre outros;); as histórias de vida incluem os 

relatos autobiográficos, a reconstituição do passado pelo próprio indivíduo; a temática 

debruça-se sobre um tema específico e não abrange necessariamente a totalidade da 

existência do indivíduo.  

. Vidigal (1993) sistematiza-a em três tipologias: 

“ o 1º é o da história biográfica, designada também por “memórias faladas”, caracterizando 

sobretudo elites dirigentes; traduz-se na recolha de depoimento de personalidades sobre 

determinados factos em que participaram ou como meio de análise dos processos de tomada de 

decisão, acumulando informações sobre acontecimentos aparentemente menores, na vida das 

“grandes figuras”. O projecto mais conhecido é o da Universidade de Columbia, recolhendo, 

desde 1978, depoimentos de “leaders americanos” – políticos, sindicalistas, prémios Nobel, 

professores, oficiais das Forças Armadas, etc. 

O 2º tipo de temática é o da recolha de depoimentos sobre um tema específico, como estratégia 

para a constituição de fundos documentais que possam servir de fontes complementares das 

fontes escritas (como o Department of Sound Records do Museu imperial da Guerra, em 

Londres34, ou os Arquivos orais da Segurança Social francesa35).  

O 3º tipo é o que procura fazer história dos grupos sem “voz” (melhor seria dizer, sem 

“escrita”…), as “histórias ou relatos de vida”, privilegiando as relações entre a memória 

individual e a memória colectiva, sobretudo das camadas sociais que possuem uma cultura que, 

normalmente, não é valorizada ou incorporada nos sistemas escolares.” (idem:9-10) 

 De acordo com esta tipologia o nosso modelo de estudo assenta na recolha de 

depoimentos sobre a temática da transnacionalização das políticas educativas, no âmbito 

                                                 
34 Dirigidos por David Lance desde 1972. 
35 Dirigidos por Dominique Schnapper, desde 1975. 
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da cooperação, na sua vertente educacional, com vista a constituirmos um espólio 

documental que seja um ponto de partida para futuros estudos que se venham a 

desenvolver na área das Ciências da Educação.      

 A recolha de informação, através da entrevista semi-estruturada, permitirá 

complementar a documentação escrita, na medida em que as nossas fontes documentais 

são oficiais, o que condiciona o nosso campo de estudo já que apenas se preocupam com 

a ideologização, contêm omissões, não existem indicações acerca dos comportamentos 

dos actores em análise, excluem o subtil, que pode ser alcançada pelo inquérito oral. 

 De acordo com Thompson (1992), em matérias de fontes todas são marcadas 

pela falibilidade, variando o seu valor consoante a situação. Para este autor, a utilização 

da metodologia da História Oral permite conhecer as origens dos desvios na sua 

utilização, o modo de os identificar e minimizar, o que é mais difícil de fazer na 

documentação escrita. O autor refere ainda que a percepção social dos acontecimentos é 

condicionada por diversas pressões sociais, pelo que o investigador deve avaliar apenas 

o seu significado social.  

 Conhecedores dos limites da História Oral e do cariz “artificial” das fontes que 

lhe estão subjacentes, compete ao investigador dotar-se de instrumentos que lhe 

permitam controlar a subjectividade, as limitações, as interferências do contexto 

envolvente em que se encontra o seu interlocutor e o próprio investigador. A recolha do 

depoimento oral, que se constituirá em fonte, é uma criação do investigador interessado 

em conhecer a história do passado do seu depoente. A testemunha recorre à sua 

memória, muitas vezes parcelar, errónea ou adulterada. O relato dos factos poderá ser 

exagerado ou subvalorizado. Por estas razões, sempre que possível, estas fontes devem 

ser complementadas com fontes escritas, partindo do pressuposto que, com o recurso aos 

dois tipos de fontes, será possível alcançar um conhecimento o mais aprofundado, 

quanto possível sobre o impacto da acção destes cooperantes em territórios africanos. 

Desta forma parece-nos pertinente clarificar as nossas concepções sobre o conceito de 

memória, de memória social e a sua relação com a História Oral, nos pontos 

subsequentes. 

    As nossas pesquisas documentais no GAERI, na biblioteca do IPAD e junto dos 

cooperantes que nos cederam documentos privados permitiram-nos realizar a 
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triangulação dos dados e verificar a fiabilidade dos veredictos. Este assunto será 

retomado na parte III deste trabalho.  

3.1. Memória e memória social 

 Associada à palavra escrita teremos em conta o discurso oral dos actores que 

pretendemos que seja o mais fiel possível ao quotidiano vivenciado aquando do 

desempenho das funções como cooperantes, tendo sempre presente que os documentos 

escritos acabam por ser considerados, grosso modo, como mais pertinentes logo, 

adquirindo uma validade e fiabilidade maiores, do que a construção de fontes que 

recorrem à memória.  

 Sobre o conceito de memória que, genericamente, descreve uma diversidade de 

funções cerebrais, já correram rios de tinta, pelo que tomaremos como referência a 

definição atribuída por Le Goff (1984), que a entende como a propriedade de conservar 

certas informações, sendo entendida como um conjunto de funções psíquicas pelas quais 

o homem actualiza impressões ou informações anteriores, que ele representa como 

passadas. 

Sabemos, também, que as recordações mais importantes são armazenadas no 

cérebro e que podem ser recuperadas à vontade na medida em que nem todas são criadas 

de igual forma.  

O estudo da memória abarca diversas áreas do saber humano, tais como a 

psicologia, a psicofisiologia, a neurofisiologia, a biologia e a psiquiatria e desde cedo 

surgiram as mnemotécnicas, resultantes do interesse que os diversos sistemas de 

educação dedicaram à noção de aprendizagem e, consequentemente, da memória. Deste 

modo, a memória passou a ser um campo de estudo da psicanálise, surgindo diversos 

estudos neste âmbito.  

Paulatinamente, a questão da memória associou-se a fenómenos directamente 

ligados à esfera das ciências sociais e humanas, incidindo nos aspectos da estruturação, 

nas actividades de auto-organização, na medida em que os fenómenos da memória 

resultam de sistemas dinâmicos de organização. Atlan (1972), nos estudos que realizou, 

aproximou “linguagens e memórias”: 

“ A utilização de uma linguagem falada, depois escrita, é de facto uma extensão fundamental das 

possibilidades de armazenamento da nossa memória que, graças a isso, pode sair dos limites 
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físicos do nosso corpo para estar entreposta quer nos outros quer nas bibliotecas. Isto significa 

que, antes de ser falada ou escrita, existe uma certa linguagem sob a forma de armazenamento de 

informações na nossa memória” (Atlan, 1972: 461) 

 Leroi-Gourhan (1980) considera três tipos de memória: a específica, a étnica e 

a artificial. A primeira define a fixação dos comportamentos de espécies animais, a 

segunda assegura a reprodução dos comportamentos nas sociedades humanas e a última, 

ligada à electrónica, assegura a reprodução de actos mecânicos encadeados, sem recurso 

ao instinto ou à reflexão.   

 Fentress e Wickham (1994), citados por Pires (1997) revelam que a memória 

não se limita a um sistema de cópia e armazenamento, e que esta deve ser entendida na 

relação coerente entre presente e passado. Para estes autores, a memória é uma realidade 

complexa onde se associam reconhecimento, evocação e articulação. Assim, o indivíduo 

identifica alguma coisa ou alguém com base num conhecimento ou numa experiência, o 

que lhe provoca uma evocação que, depois de articulada, é exteriorizada ou 

interiorizada. 

 Para os autores, a memória tem um carácter subjectivo e conceptual: ordena-se 

como o próprio pensamento, sendo em si própria um processo de reestruturação activa 

em que os elementos podem ser retidos, reordenados ou suprimidos. Através da 

linguagem, entendida como uma ajuda à memória, o indivíduo organiza categorias 

conceptuais estruturadas, preservando-se a memória sensorial ou a “memória das 

coisas”. 

 Para estes autores, a memória sensorial liga-se à memória pessoal, que estará na 

base da construção do sentido do eu, através de continuidades (espírito, corpo, memória, 

percepção): “ a fonte da nossa confiança no funcionamento da memória assenta na 

continuidade de espírito e corpo e na memória pessoal e sensorial, mais do que na nossa 

memória semântica” (idem:46). Para tal, os sentidos como a visão, a audição são 

fundamentais para a construção das representações pessoais e permitirão fantasiar e 

evocar determinadas imagens. 

 Os autores referem, ainda, que a tendência do indivíduo é para a simplificação e 

esquematização dado que a memória está estruturada de forma conceptual, onde se torna 

mais fácil a recordação de conceitos do que as representações completas. A memória 

busca um significado tanto consciente como inconsciente e a forma como pode ser 

sequenciada depende das intenções e predisposições dos indivíduos que recordam. À 
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recordação está associado o acto de esquecer, entendido como algo normal, na medida 

em que a repetição dos actos habituais apaga a recordação anterior. 

 Foddy (2002:102) refere que só é razoável questionar o passado dos inquiridos 

em relação ao seu comportamento intencional, uma vez que estes só acederão, de forma 

muito remota, às causas dos seus comportamentos passados não intencionais. Deste 

modo, é natural que a taxa de esquecimento sobre acontecimentos que ocorreram há 

muito seja elevada, excepto se os mesmos tiverem tido alguma “relevância”. Deste 

modo, faz algum sentido que se vá “espevitando” a memória com apelo a fotografias, 

cartas, registos privados, entre outros.  

 A memória individual integra-se num campo maior, ou seja, no da memória 

social, pelo que grupos diferentes, com passados diferentes, terão as suas próprias 

referências e, logicamente, as suas memórias serão distintas. A memória individual 

recorre à memória social na medida em que os indivíduos se inter-relacionam social e 

materialmente. A memória individual depende da tradição do grupo social. Deste modo, 

não existem isoladamente, mas em função de quadros de referência, de ideias comuns. 

Esta é subjugada pela memória social.  

 Desde cedo que a memória passou a ser um campo de estudo da psicanálise 

tendo surgido diversos estudos neste âmbito.  

 De acordo com Halbawachs, citado por Pires (1997), a memória é uma 

reconstrução do passado apoiada em dados do presente, em reconstruções de épocas 

anteriores, em testemunhos e raciocínios, em que a parte do social ou do histórico 

desempenham um papel crucial na memória individual. O passado não sobrevive tal 

como decorreu porque o tempo transforma as pessoas, os seus juízos de valor, pelo que é 

importante que exista uma identidade entre o indivíduo e a sociedade, de modo a 

evidenciar-se a memória colectiva. Esta perspectiva de Halbawachs permite-nos 

apresentar o depoimento oral como fonte histórica.   

 Connerton (1993) aponta a necessidade de se distinguir memória social do 

exercício concreto da reconstituição histórica na medida em que, para ele, a 

reconstituição histórica não está dependente da memória social, porquanto o historiador 

opera dedutivamente a fim de extrair informações, não explícitas, na interpretação dos 

factos, de acordo com os seus critérios de verdade histórica. 
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 Le Goff (1984) debruça-se sobre esta questão e cria o conceito de memória 

colectiva para os povos sem escrita. Nestas sociedades, a memória colectiva obedece à 

identidade colectiva, ao prestígio das famílias dominantes e ao saber técnico. Assim, a 

identidade colectiva baseia-se nos mitos de origem, na genealogia das famílias mais 

importantes e nas práticas religiosas e de magia que constituem saber técnico. Nestas 

sociedades a memória colectiva funciona de acordo com um modelo de “reconstrução 

generativa” e não através de uma memorização mecânica. 

 Com o aparecimento da escrita assiste-se a uma transformação da memória 

colectiva. Esta passa a ser inscrita em suportes escritos, ou seja, em documentos escritos. 

Como refere Le Goff (1984): 

“ A escrita permite à memória colectiva um duplo progresso, o desenvolvimento de duas formas 

de memória. A primeira é a comemoração, a celebração através de um monumento comemorativo 

de um acontecimento memorável. (…) A outra forma de memória ligada à escrita é o documento 

escrito num suporte especialmente destinado à escrita. (…) Mas importa notar que todo o 

documento tem em si um carácter de monumento e não existe memória colectiva bruta.” 

(idem:16-17).  

 Deste modo, a escrita assegura o armazenamento das informações, permitindo a 

memorização e o registo, facilitando a reordenação e a rectificação do texto.   

 Pegando no exemplo da Grécia Arcaica, Le Goff (1984) refere como a memória 

oral passou à memória escrita através da instituição do mnemon, pessoa que guardava a 

lembrança do passado com vista a uma decisão de justiça ou seja, funcionários da 

memória com a responsabilidade de memorizar o que era útil, dado o desenvolvimento 

urbano então vigente. Com o tempo, estes funcionários transformaram-se em 

arquivistas. 

 A memória oral e memória escrita juntaram-se mas não destruíram a memória 

colectiva. A memória divinizou-se, através da deusa Mnemosine, que recordava aos 

homens os feitos dos heróis e presidia à poesia lírica, pelo que “o poeta é pois um 

homem possuído pela memória (…) A poesia, identificada com a memória, faz desta um 

saber e mesmo uma sageza, uma sophia (…). Mnemosine, revelando ao poeta os 

segredos do passado, introdu-lo nos mistérios do Além. [A memória] é o antídoto do 

Esquecimento” (idem:21)  

 Para Platão e Aristóteles a memória é uma componente da alma, mas 

manifestando-se, apenas, ao nível da expressão sensível. Para Aristóteles, que distingue 
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mnemê (memória) – faculdade de conservar o passado – e mamnesi (reminiscência) -

faculdade de evocar voluntariamente esse passado por um esforço intelectual, a memória 

dessacraliza-se, laiciza-se. Esta laicização da memória faculta o aparecimento de novas 

técnicas de memória, como a memnotecnia, pela mão do poeta Simónides de Céos. 

 Posteriormente, com a retórica desenvolveu-se a memória bem como a ligação 

da palavra à escrita. A memória colectiva prosseguiu o seu caminho no seio da evolução 

social e política da Grécia Antiga. 

 Prosseguindo na sua análise histórica, Le Goff (1984) refere que, na Idade 

Média, opera-se a cristianização da memória e da mnemotecnia e a memória colectiva 

reparte-se entre uma memória litúrgica e uma laica, de fraca penetração cronológica. 

Desenvolveu-se, também a memória dos santos, do ensino e apareceram os tratados de 

memória. 

 É neste período, de acordo com Le Goff (1984), que surge a palavra central 

mémoire (Séc.XI), surgindo, depois, no Séc.XIII, a palavra mémorial aplicada a contas 

financeiras e em 1320 mémoire, “no masculino, designando um ménoire um dossier 

administrativo” (idem:36). Esta burocratização da memória facilita o centralismo régio. 

A literatura medieval, rica em narrativas orais (contos populares e canções) incorpora a 

memória.  

 No Séc.XV, período de destaque para as artes memoriae e para a renovação da 

literatura clássica, surge o termo mémorable. No XVI, com a afirmação do 

individualismo surgem as mémoires escritas. O Séc. XVIII cria o conceito de 

memoriaste (1726) seguido do termo memorando (1777), derivado do latim através do 

inglês. Os iluministas criticaram as teorias mnemónicas e a tradição escolástica e a 

memória assumiu um carácter técnico-científico do conhecimento adquirido. 

 No séc. XIX, por mão da medicina, é introduzido o conceito de amnésia. Aos 

pedagogos suíços devem-se os termos mnemonie, mnémotechnie e mémorisation. Em 

1853 surge o termo aide-mémoire e em 1907, o termo mémoriser. 

 O Séc. XIX permitiu a escrita de uma história com base na memória colectiva, 

dando voz ao “povo” e aos grandes factos históricos. Herder, na Alemanha, pesquisa 

lendas, narrativas, canções, mitos para apreender a alma do povo. Por outro lado, o 

aparecimento da fotografia permitirá fixar e precisar a memória. O Túmulo ao Soldado 
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Desconhecido não é senão uma manifestação da memória colectiva. De acordo com o 

autor que temos vindo a citar: 

“Entre as modificações mais importantes ou significativas da memória colectiva encontra-se o 

aparecimento, no século XIX e no início do século XX, de dois fenómenos. O primeiro, a seguir à 

Primeira Guerra Mundial, é a construção de monumentos aos mortos. (…) Em numerosos países 

é erigido um Túmulo ao soldado desconhecido, procurando ultrapassar os limites da memória, 

associada ao anonimato, proclamando sobre um cadáver sem nome, a coesão da nação em torno 

da memória comum. O segundo é a fotografia, que revoluciona a memória: multiplica-a e 

democratiza-a, dá-lhe uma precisão e uma verdade visuais nunca antes atingidas, permitindo 

assim guardar a memória do tempo e da evolução cronológica.” (idem:39) 

 O desenvolvimento das novas ciências, na década de 50, tais como a 

cibernética, linguística e a electrónica, permitiram uma análise tecnico-teórica mais 

aprofundada da memória. A criação de bancos de dados, e falamos de memória 

electrónica, trouxe novos campos de investigação. À memória humana, instável e 

maleável, opõe-se a memória da máquina, automática, mais estável, mas subordinada ao 

homem. Esta, apesar da infinitude das suas aplicações, deve ser entendida como um 

auxiliar da memória humana. 

 Na segunda metade do Séc.XX, as Ciências Sociais têm-se interessado sobre as 

questões relacionadas com a memória colectiva na medida em que esta é uma das 

questões mais pertinentes das sociedades actuais, pois a memória é um elemento 

essencial para a construção da identidade, individual ou colectiva e é um instrumento 

manipulável por quem controla o poder.   

3.2. História Oral e memória 

 A História Oral implica duas componentes: o tempo e o indivíduo. É um campo 

que privilegia a memória e assenta nas representações sociais que são interiorizadas e 

assumidas pelos indivíduos e que exigem clarificação. A memória baseia-se no tempo e 

na sensibilidade. A dimensão temporal abrange o vivido dos depoentes, vivido que ainda 

não se encontra escrito. A dimensão da sensibilidade privilegia a emoção do vivido, os 

afectos. Por isso, devemos considerar as vivências dos depoentes, a dimensão das suas 

memórias profissionais, domésticas, políticas, culturais, entre outras, porque só assim 

podemos clarificar a sua acção e visão.  
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 Por vezes coexistem várias temporalidades no seio do mesmo discurso, o que 

não é compatível com o tempo histórico que é demarcado, cronológico e sequencial. 

Esta existência de temporalidades ocorre nas camadas populares, (cultura oral popular), 

na memória popular e não nas camadas letradas desenvolvidas pelo sistema escolar. 

 As memórias conservadas (ou construídas a posteriori) sobre uma determinada 

situação contêm lembranças de situações vividas a diferentes níveis pela testemunha: 

“ao nível da história colhida como memória ensinada, fruto da educação escolar; ao 

nível da história recebida por vias orais (as tradições); ao nível da história como vivência 

pessoal” (Vidigal, 1993:16) 

 Quanto mais distante a testemunha estiver do facto mais recorre aos diversos 

tipos de memória de que é depositária, pelo que se torna pertinente o recurso à memória 

individual, que é a que corresponde ao percurso individual da testemunha. Todavia, 

devemos contar que ocorre também, em simultâneo, a memória social (informal ou 

escolar) no discurso dos depoentes.  

 Por outro lado, com a grande mobilidade das pessoas e misturas étnicas, impôs-

se o primado do individual, reduzindo-se o espaço do colectivo.  

 A memória é selectiva e pode revelar erros, preconceitos, pelo que o 

investigador deve estar alerta para estes factos, tal como refere Freitas (2002): 

 “A selectividade e o esquecimento estão presentes no processo da memória. (…) as lembranças 

que incomodam são expulsas da consciência, mas continuam actuando sobre o comportamento no 

inconsciente. Portanto, seleccionar ou esquecer são manipulações conscientes ou inconscientes, 

decorrentes de factores diversos que afectam a memória individual.”(idem: 61)  

 Ferrarotti (1991) refere ainda que: 

“ [É] justamente nos lapsus, nas declarações involuntárias, nos silêncios, nas contradições 

evidentes e repetidas [que se] radica a validade do seu contributo cognitivo, já que são 

precisamente estas «fissuras» ou «raios de luz» que nos permitem a reconstrução das 

representações mentais que os grupos sociais e os indivíduos elaboram nas suas complexas 

dinâmicas relacionais.” (idem:25)   

   O que se recolhe são as memórias e as representações que as testemunhas 

conservam daquilo que viveram, recorrendo, sempre que possível, à confrontação com 

fontes escritas. Joutard (1983) refere que a existência de uma verdadeira história oral 

passa pelo recurso a fontes escritas que permitam avaliar a distância entre o dito e o não 

dito ou o dito de um modo diferente. 
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 Temos de ter em conta os gestos, as expressões, os silêncios, as hesitações, as 

insistências num assunto, as repetições, o tom peremptório ou evasivo. Estes sinais 

prendem-se com o papel desempenhado pela testemunha, pela sua proximidade ou 

afastamento dos factos, pela tentativa de querer manter a sua intimidade. E depois tendo 

em conta que é necessário asseverarmo-nos da fidedignidade e da utilidade do 

testemunho devemos tentar confrontar com fontes escritas. 

“É que redescobrir, inventariar e reflectir sobre o que nos rodeia – a escola, a comunidade – é 

questionar os mecanismos e as lógicas da própria reprodução social: é interrogar os fundamentos 

das crenças e dos saberes, – e as vias prosseguidas para os impregnar nas atitudes individuais e 

nas concepções mentais colectivas; é detectar os elementos característicos das várias memórias 

sociais, das passadas e das presentes, das derrotadas e das triunfantes.” (idem:23) 

 A História Oral permite-nos dar voz a múltiplos narradores; permite-nos 

confrontar fontes escritas e orais e utilizá-las de forma multidisciplinar; reinterpretar o 

passado; criar uma alternativa às fontes oficiais a fim de se criar um quadro mais 

enriquecedor sobre o tema em análise. 

 Partindo do princípio de que as memórias são fragmentadas e que as 

reconstruímos enquanto falamos, os depoimentos permitiram-nos destacar pontos de 

vista diferenciados, omitidos ou desprezados pelo poder institucional e que, de outra 

forma, estariam condenados ao esquecimento; permitiram-nos conhecer diferentes 

“versões” sobre o tema em análise; permitiram-nos resgatar a memória, o vivido, para se 

construir a história e realçar o papel do indivíduo, ou seja, destacar a acção humana da 

estrutura social. 

  Para nós era importante resgatar a visão de cada actor, a sua própria experiência 

dos acontecimentos vividos e inseridos no seu contexto social tendo em conta a sua 

subjectividade e selectividade, porque a vida é uma narrativa, no tempo e no espaço, 

onde contamos aquilo que queremos contar, ou omitimos o que queremos esquecer, 

porque como refere Alberto Caeiro, no poema Guardador de Rebanhos: “o essencial é 

saber ver/ saber ver sem estar a pensar/saber ver quando se vê/e nem pensar quando se 

vê/nem ver quando se pensa.”  

4. Design da investigação 

 O design de investigação obedece às características do paradigma naturalista e 

tal com refere Guba (1989:151): “ [é] um design aberto e emergente que se desenvolve e 
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evolui em cascata, que nunca está completo até que a investigação termine; isto deriva 

do facto de os naturalistas acreditarem que há realidades múltiplas, em interacção com 

as pessoas investigadas.”  

 Definido o modo de abordagem qualitativa e interpretativa a utilizar neste 

estudo, diremos que a nossa atenção se centrará, sobretudo na transnacionalização das 

políticas educativas prefigurando-se a possibilidade da existência de relações conflituais 

entre a lógica de acção dos governantes, mentores da política educativa e a dos 

profissionais da educação, cooperantes, em contexto internacional. 

O objectivo central desta tese é a identificação, descrição e compreensão dos 

modos e processos de acção, tendo em conta os contextos da acção, os actores 

organizacionais, a rede de relações que se vai construindo e reconstruindo em função das 

estratégias da administração central, da administração local e dos próprios actores. 

Deste modo, a nossa opção foi pelo recurso ao estudo extensivo, com recurso à 

História Oral. Esta foi a nossa estratégia entendida, de acordo com Ketele (1993), como 

um conjunto coordenado de métodos, de procedimentos e de técnicas considerados 

pertinentes face ao objectivo pretendido.  

 A entrevista foi o nosso instrumento privilegiado de recolha de dados: “É um 

modo particular de comunicação verbal, que se estabelece entre o investigador e os 

participantes com o objectivo de colher dados relativos às questões de investigação 

formuladas” (Fortin, 1999:245). Continua a autora referindo que serve como método 

exploratório, como instrumento de medida, como complemento de outros métodos, para 

explorar resultados esperados ou para validar resultados obtidos.  

 A entrevista, enquanto método de recolha de informações, permite-nos, de 

acordo com Quivy e Campenhoudt, (1992:193) retirar informações, no sentido mais rico 

da expressão, na medida em que o interlocutor acede a um grau máximo de 

autenticidade e de profundidade, tendo como vantagem esta profundidade dos elementos 

de análise recolhidos, já que se respeita o quadro de referência, a linguagem, as 

categorias mentais do entrevistado. 

 Assim, as nossas entrevistas foram dirigidas a sujeitos com responsabilidades 

na área da educação. Aqui englobamos políticos, docentes, técnicos especializados, 

formadores, autores de manuais. Com estes actores se construiu a história da 

Cooperação Portuguesa. Sem eles dificilmente as relações bilaterais teriam caminhado 
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no sentido da união e de laços de amizade que se construíram, tal como constatamos 

com as nossas pesquisas.   

 A pesquisa documental realizada permitiu-nos compilar um conjunto de 

documentos inéditos reveladores das dinâmicas da cooperação ao longo destes anos.   

 O nosso problema de partida, “Que papel despenharam os cooperantes 

(professores, formadores, técnicos da educação) na transnacionalização das políticas 

educativas em Cabo Verde, Guiné-Bissau e S. Tomé e Príncipe entre 1974 e 2002?”, 

obrigou-nos a estruturar as nossas pesquisas por eixos de análise que passamos a 

enumerar:   

A) A natureza das políticas e a política de educação no contexto da Cooperação 

Portuguesa;  

B) A Cooperação Portuguesa e a multilateralidade das políticas educativas: 

pressupostos, objectivos e resultados face a outras instituições como: Nações Unidas, 

UNESCO, PNUD, Banco Mundial, FMI, Convenção de Lomé, OCDE (CAD e 

Programas Indicativos Regionais); 

C) A Ajuda Pública ao Desenvolvimento (APD) portuguesa no âmbito da 

interdependência das políticas educativas em Cabo Verde, Guiné-Bissau e S. Tomé e 

Príncipe entre 1974 e 2002; 

D) Os itinerários dos cooperantes da educação: utopias, vivências e dilemas.  

 Esta sistematização resulta da necessidade de identificar a natureza complexa 

das interacções entre as macro e as micropolíticas, tendo em conta o hibridismo das 

políticas educativas. Tivemos em conta os normativos, o enquadramento político e 

administrativo, os constrangimentos que, de uma forma mais ou menos vincada, 

exercem alguma pressão sobre as estratégias dos actores locais que pretendem ganhar 

espaço de manobra e de afirmação no seio da própria escola, tendo em conta todas as 

mudanças decorrentes do fenómeno da globalização. 

 O design desta investigação assenta num pressuposto de finalidades que 

retomamos: 

• proceder a um levantamento sobre o estado da investigação acerca da problemática 

da transnacionalização das políticas educativas, através da Cooperação Portuguesa 

na sua vertente educacional; 
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• elaborar uma síntese interpretativa sobre a evolução das políticas educativas 

nacionais, tendo em conta as tendências da globalização; 

• analisar os dispositivos da Cooperação Portuguesa, bem como o enquadramento 

teórico e conceptual que lhe está subjacente; 

• proceder a um levantamento de todos os acordos de cooperação técnica 

estabelecidos entre o governo português, outros dadores internacionais e as jovens 

repúblicas africanas (Cabo Verde, S. Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau), no sentido 

de se analisar as lógicas de acção de todos os actores; 

• destacar as abordagens sociológica e política da escola para melhor entendermos a 

assunção de determinadas estratégias dos actores; 

• caracterizar os contextos organizacionais onde se desenrola a acção dos 

professores cooperantes; 

• estabelecer uma comparação entre os “modus vivendis” (execução profissional) 

dos professores cooperantes nos países em questão, para se estabelecer um quadro 

teórico que permita visualizar os seus contributos para as novas formas de 

regulação.   

O nosso estudo realizou-se na área da grande Lisboa pois, não dispúnhamos de 

uma base de dados com o número de cooperantes que desempenharam funções nos 

PALOP, entre 1974 e 2002. Solicitámos ao IPAD o acesso aos dados, nomeadamente às 

fichas de inscrição, no sentido de construirmos essa base de dados, mas não obtivemos 

resposta ao nosso pedido. 

Correndo o risco de um certo enviesamento de dados, devido às características da 

nossa população, acabámos por nos centrar nesta região. Por outro lado, apesar de 

termos tido hipóteses, depois de construída a nossa rede, por indicação dos sujeitos 

constituintes da rede, de contactarmos com cooperantes residentes fora da Grande 

Lisboa, entendemos que não teríamos tempo de correr o país de lés a lés em busca de 

alguns casos que, eventualmente, pudessem acrescentar informação relevante para as 

categorias consideradas. 
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O grupo de sujeitos entrevistados, num total de vinte e cinco, foram 

seleccionados “pelo seu conhecimento de um contexto particular que pode 

complementar as observações do investigador e apontar para outras investigações que 

necessitam de ser feitas por forma a compreender contextos sociais, estruturas sociais e 

processos sociais” (Burgess 2001:81). 

Burgess (2001) refere que esta amostragem em bola de neve (processo de 

estratégia não probabilística) segue o padrão das relações sociais, envolvendo indivíduos 

e relações entre indivíduos:  

“(…) esta abordagem envolve o uso de um pequeno grupo de informantes a quem é pedido que 

ponham o investigador em contacto com os seus amigos, os quais são subsequentemente 

entrevistados, pedindo-se-lhes igualmente que indiquem outros amigos a entrevistar, e assim por 

diante, até que uma cadeia de informantes tenha sido seleccionada.” (idem:59) 

 Enviámos diversas cartas a responsáveis políticos, nomeadamente a ministros da 

educação, para as quais, infelizmente, não obtivemos respostas. Contactámos docentes, 

formadores, autores de manuais, técnicos da educação que, responderam às nossas 

solicitações. Contactámos responsáveis de ONG’s com os quais foram, por diversas 

vezes, agendadas reuniões, embora nunca se tenham realizado, porque foram sempre 

sendo adiadas sine die. 

Enviámos os guiões das entrevistas, por correio postal e por correio electrónico, 

aos nossos informantes. No caso dos políticos foi enviada uma carta a solicitar a 

entrevista acompanhada pelo guião. Nos outros casos procedemos ao contacto telefónico 

ou por internet, agendámos as reuniões e, em simultâneo, enviámos os guiões, quer por 

correio postal, quer pelo electrónico. 

Em alguns casos as entrevistas foram realizadas de forma faseada, noutros não, 

dependendo da informação que o entrevistado tinha para nos fornecer e tentámos não 

ultrapassar a hora e meia de forma a evitarmos o cansaço e as repetições de discurso. 

Utilizámos sempre o gravador, reiterando os nossos princípios de confidencialidade e do 

anonimato. Refira-se que o local onde decorreu a entrevista foi sempre marcado pelo 

entrevistado. 

Os dados recolhidos foram sujeitos à descrição, análise e interpretação, com vista 

à produção do conhecimento. As categorias encontradas, em função dos eixos de análise, 

foram codificadas com apoio do programa Atlas TI, programa que permite ao 

investigador realizar um trabalho criativo e sistemático de conceptualização dos dados.   
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5. Técnicas e instrumentos de recolha de dados 

 Procederemos, agora, à explicitação das técnicas e instrumentos utilizados ao 

longo da nossa pesquisa, começando com a definição de técnica: “ Por técnica de 

investigação entendemos particularmente os instrumentos de observação utilizados pelo 

investigador” (Digneffe, 2005: 205)  

 De acordo com Miles e Huberman (1984) deverá ocorrer, antes da recolha de 

dados, uma fase de pré-análise na qual se delimita a própria recolha de dados, de forma a 

ultrapassar a abordagem puramente indutiva e numa perspectiva de continuidade entre o 

quantitativo e o qualitativo. Referem, ainda, que os dados qualitativos se apresentam sob 

a forma de palavras antes que de números e que têm estado sempre na base de 

determinadas Ciências Sociais.  

 Assim, é necessário elaborar um mapa conceptual onde se apresentem as 

variáveis previamente equacionadas pelo investigador, bem como as inter-relações que 

essas variáveis pressupõem existir. São esquemas para serem reformulados 

constantemente, até se chegar à categorização definitiva. As questões de investigação 

operacionalizam o mapa conceptual, tornando os pressupostos teóricos e os objectivos 

ainda mais explícitos. Estas questões devem evoluir ao longo da pesquisa. 

 A análise empírica dos dados passa pela descrição, análise e interpretação dos 

mesmos, em interligação permanente, consolidando o modo de investigação no sentido 

da produção de teoria. Assim, teremos, de um lado, sujeitos sociais que nos transmitirão 

as suas práticas, as suas representações, a sua visão do seu desempenho enquanto 

cooperantes; do outro, o investigador, sujeito social detentor de um determinado quadro 

conceptual que pretende analisar tais práticas, pelo que deve este último proceder, 

sistematicamente, à clarificação e interpretação dos dados.  

 Esta análise será efectuada à medida que decorre a investigação, teoricamente 

organizada, assente nos procedimentos técnicos de pesquisa por nós seleccionados: 

entrevistas e análise documental.  

 Diversos autores consideram a entrevista como um método/modo e não como 

uma técnica /instrumento de recolha de dados (Ruquoy (2005), Fortin (1999) Ketele e 

Rogiers (1993) e alguns referem-se à entrevista como uma arte (Ruquoy, 2005), em que 

o êxito depende do entrevistador. Para nós, a entrevista assume-se como uma técnica de 

inquirição e um instrumento de recolha de dados. 
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 A entrevista permite uma situação interactiva, verbal, em que duas pessoas 

estabelecem contacto com a finalidade de uma delas obter informações. Como técnica de 

inquirição permite a recolha directa da informação. Permite-nos recolher dados sobre as 

experiências, os comportamentos, as atitudes, as opiniões dos nossos interlocutores. “A 

entrevista é o instrumento mais adequado para delimitar os sistemas de representações, 

de valor, de normas veiculadas por um indivíduo” (Ruquoy, 2005:89). 

 Para Ketele e Rogiers (1993), a entrevista é um método de recolha de 

informação através de conversas orais, individuais ou colectivas, com pessoas 

seleccionadas cuidadosamente, cujo grau de pertinência, validade e fiabilidade é vista na 

perspectiva dos objectivos de recolha de informação. 

 Para estes autores, a pertinência é a característica mais ou menos apropriada 

que se inscreve na linha do objectivo visado; a validade é o grau de adequação entre o 

que se pretende fazer e o que realmente se faz; a fiabilidade permite-nos obter os 

mesmos resultados em sujeitos diferentes e em momentos diferentes.  

 Tal como refere Flick (2005:56), o êxito deste tipo de investigação depende 

muito da competência comunicacional dos investigadores e estes “não podem, por isso 

adoptar um papel de neutralidade no terreno e no contacto com as pessoas a entrevistar 

ou a observar. Ao contrário têm de assumir ou acertar certos papéis e posições -por 

vezes de forma vicariante ou contra a vontade.” 

 Segundo o autor, o assumir-se ou rejeitar-se um papel deve ser encarado como 

um processo de negociação, em várias fases, entre o investigador e o participante. Por 

isso nos pautámos por princípios éticos fundamentais neste tipo de estudo e que de 

acordo com Bogdan e Bilken (1994): 

 “ as identidades dos sujeitos devem ser protegidas (…) os sujeitos devem ser tratados 

respeitosamente (…) ao negociar a autorização para efectuar um estudo, o investigador deve ser 

claro e explícito com todos os intervenientes relativamente aos temas do acordo e deve respeitá-lo 

até à conclusão do estudo.” (idem:77) 

 Como refere Ruquoy (2005:85) sobre as entrevistas (…) “ o que explica em 

grande parte a sua atracção é a compreensão rica e matizada das situações que este 

método proporciona. Todavia o seu êxito não deve dissimular as dificuldades da sua 

aplicação.” 



 
160 

 Tivemos o cuidado constante de vigiar a direcção das questões, os pormenores, 

a introdução de novos tópicos, quando assim o entendíamos, sabendo de antemão que 

um bom planeamento e uma boa temporização são elementos facilitadores do êxito da 

utilização deste instrumento. Apontemos como limitações às entrevistas o tempo 

despendido com as transcrições, sendo necessárias horas infinitas de trabalho. 

 Durante a fase da recolha de dados nunca deixámos de ter presente a 

necessidade de uma intervenção activa, analisando sistematicamente a informação no 

sentido de (re)orientar a sequência da recolha de dados, tendo em conta que uma maior 

flexibilidade de procedimentos metodológicos nos permitiria manter uma concepção 

aberta durante o processo de investigação. (Afonso, N., 1994)  

 Numa fase posterior, procedeu-se à sistematização e organização dos dados, 

através de grelhas construídas para o efeito, realizando-se o seu tratamento estatístico e 

respectiva análise. 

5.1. Pesquisa documental 

 A recolha documental decorreu durante um período alargado, dada a 

necessidade de recolha de fontes que se encontravam dispersas por vários arquivos e 

bibliotecas.  

 A nossa opção por esta técnica resulta das vantagens que a mesma apresenta, 

enquanto metodologia não interferente, pela qual os dados são “obtidos por processos 

que não envolvem recolha directa de informação a partir dos sujeitos investigados 

[evitando] problemas causados pela presença do investigador” (Lee, 2003:15). Como 

refere o autor “ os dados recolhidos desta maneira evitam problemas de qualidade 

resultantes de as pessoas saberem que estão a ser estudadas, em consequência do que 

muitas vezes mudam o seu comportamento” (idem:204)  

 Segundo Ketele e Roegiers (1993), os documentos podem ser diferenciados 

conforme a tipologia: escritos ou não, oficiais e privados, científicos, didácticos, entre 

outros. Afonso, N. (2005) organiza a pesquisa documental em três áreas: documentos 

oficiais, públicos e privados. Na primeira incluímos os registos de actividades de 

administração educacional; na segunda, a documentação de arquivos das organizações 

escolares e, na terceira, as publicações do Estado, das escolas, dos centros de formação. 
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A utilização de informação existente em documentação oficial, pública ou 

privada permitiu-nos recolher dados complementares e relevantes para as nossas 

questões de investigação. Geralmente, este tipo de documentação é produzido com 

finalidades específicas, diferentes dos objectivos da pesquisa do investigador. 

Numa primeira fase a recolha documental foi feita no Centro de Investigação do 

Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento (IPAD), departamento da 

administração pública, do Ministério dos Negócios Estrangeiros, onde recolhemos 

documentos oficiais como as propostas dos acordos de cooperação, os próprios acordos, 

relatórios dos acordos de cooperação, publicações oficiais sobre a cooperação, boletins, 

brochuras, folhetos e notas informativas. 

Todavia, refira-se que não existem estatísticas especializadas sobre este assunto e 

que não existe, por exemplo, um registo sobre o número de cooperantes saídos dos 

PALOP e regressados por ano. Em relação às idas, os números por nós apresentados 

foram os que conseguimos recolher, quer na obra Portugal, dez anos de Cooperação, 

quer no arquivo do GAERI.   

 No Arquivo Histórico da Associação Comercial de Lisboa/Câmara de 

Comércio e Indústria Portuguesa e no Centro de Investigação e Documentação Amílcar 

Cabral, recolhemos informação estatística e outros documentos públicos. Percorremos 

centros de estudos de universidades portuguesas no sentido de encontrarmos 

documentação específica sobre o assunto. 

 No Arquivo do Gabinete de Assuntos Europeus e Relações Internacionais do 

Ministério da Educação (GAERI), não disponível ao público, foi-nos dada a hipótese de 

consulta dos dossiers existentes, desde a fundação deste organismo, nos primeiros anos 

da década de noventa. Esta “entrada” só foi possível depois de termos enviado uma carta 

solicitando o apoio desse organismo para a nossa recolha de informação. 

Afortunadamente, a sua Directora permitiu-nos o acesso ao arquivo, onde detectámos 

um espólio valioso, o qual consultámos, e que será de muito útil para futuras 

investigações. 

 Nesta instituição encontrámos documentos que nos facultaram informação em 

primeira-mão relativa a uma situação e que designámos por fontes primárias, tais como 

cartas, ofícios, memorandos, contratos, notas, curtos registos. “As fontes primárias são 
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materiais que se reúnem em primeira-mão e têm uma relação directa com pessoas, 

situações ou acontecimentos que são estudados.” (Burgess, 2001:136) 

 Procedemos à compilação de um corpus normativo, sobretudo a partir de 

documentação encontrada no centro de recursos do IPAD, de toda a legislação inerente à 

temática, como meio de entendermos, de forma objectiva, todas as decisões sobre as 

áreas de intervenção, afectação de recursos e respectivos encargos financeiros.  

 Posteriormente, contactámos o IPAD, por escrito, no sentido de nos ser 

facilitado o acesso a uma base de dados onde constassem os nomes de todos aqueles que 

desempenharam funções na área da educação, como cooperantes. Contudo, nunca 

obtivemos, formalmente, uma resposta, apesar de nos termos oferecido para elaborar 

essa base de dados e oferecê-la, posteriormente, aos serviços. No contacto informal que 

realizámos, foi-nos dito que, após várias mudanças e encerramento do gabinete existente 

na Avª Duque d’Ávila, serviço referenciado pela maioria dos nosso interlocutores, não 

se sabia onde se encontravam as fichas de inscrição dos cooperantes. 

 O recurso à documentação privada (documentos pessoais, correspondência, 

planificações de aulas, materiais didácticos, manuais, construídos pelos cooperantes, 

bem como outro tipo de registos, nomeadamente em fotografia), permitiu-nos confirmar 

a validade de parte da informação que nos era transmitida e identificar as lógicas de 

acção dos nossos actores, bem como triangular dados. Burgess (2001:160) refere-se à 

triangulação como o uso de “estratégias múltiplas”, porquanto o investigador poderá 

usar diversos métodos, dados, investigadores, teorias, superando-se o problema do 

enviesamento. 

 Fortin (1999) refere que a triangulação pode ser feita a nível de dados, dos 

investigadores, das teorias, da metodologia (intra-métodos ou inter-métodos). Nós 

fizemos a colheita de dados junto de diversas fontes de informação, de forma a termos 

pessoas diferentes, em espaços diferentes e em períodos cronológicos diferentes 

(triangulação de dados, triangulação do tempo, do espaço e das pessoas). 

 Era certo, para nós, que o acesso a determinada documentação nos permitiria 

alargar o nosso campo de investigação na medida em que a sua posterior análise nos 

permitiria compreender o nosso objecto de estudo. Esta também seria uma forma de 

complementar as nossas pesquisas feitas através das entrevistas porque, tal como refere 

Hébert et.al. (2005):  
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“A análise documental, espécie de análise de conteúdo que incide sobre documentos relativos a 

um local ou a uma situação, corresponde do ponto de vista técnico, a uma observação de 

artefactos escritos. (…) exerce a função de complementar a investigação qualitativa e é utilizada 

para triangular os dados obtidos através de uma ou duas outras técnicas.” (idem:143-144)   

5.2. Características das entrevistas realizadas 

 Para além da pesquisa documental, como já referimos, elegemos as entrevistas 

como técnica principal de recolha de dados porque entendemos que, tendo como foco o 

itinerário dos docentes em contextos diferentes dos do país de origem, obteríamos 

informação relevante para este estudo.  

 A opção por este tipo de técnica decorreu das finalidades do estudo e dos 

condicionalismos existentes, mas permitiu-nos de forma pertinente, válida e fiel recolher 

dados. Apesar do seu carácter subjectivo, as entrevistas servem, de acordo com Cohen e 

Manion (1990), como meio principal para recolha de informação, para provar hipóteses 

ou para sugerir outras hipóteses, ou como recurso explicativo para ajudar a identificar 

variáveis e relações. Os autores sugerem que se conjugue a entrevista com outros 

métodos. 

 As entrevistas semi-estruturadas surgem como um bom caminho para recolher 

dados que nos parecem coadunar-se com as nossas preocupações principais, tendo em 

conta que o diálogo é um meio de comunicação privilegiado. O nosso objectivo era fazer 

com que os entrevistados se expressassem livremente e nos fornecessem as informações 

mais completas e precisas sobre o seu desempenho, como cooperantes, respeitando o 

que Ruquoy (2005) refere: 

 “Por um lado, trata-se de permitirmos que o próprio entrevistado estruture o seu pensamento em 

torno do objecto perspectivado, e daí o aspecto parcialmente não directivo. Por outro lado, porém, 

a definição do objecto de estudo…exige o aprofundamento de pontos que ele próprio não teria 

explicitado.” (idem:87)   

 Como condicionalismos tivemos as seguintes dificuldades: a constituição de 

uma rede de actores que se disponibilizasse para responder; a dispersão dos mesmos 

pelo país; os condicionalismos temporais; o carácter solitário inerente a este tipo de 

pesquisa; a morosidade no tratamento da informação que, sendo rica, tornou-se difícil de 

efectuar.  
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 Enquanto entrevistadora apresentei sempre o guião da entrevista ao 

entrevistado, quer enviando antecipadamente por correio normal, quer pelo electrónico, 

tentando dar uma explicação prévia sobre os temas e sobre as finalidades a desenvolver, 

sobre a forma de tratamento e de utilização do material, sempre com base no 

compromisso da manutenção do anonimato e da reserva de utilização dos dados, apenas 

para este trabalho de investigação.  

 Perante o entrevistado, depois de efectuados os contactos, agendadas as 

reuniões, muitas vezes alteradas, tentámos criar um clima de confiança, estabelecendo 

uma relação de união, na medida em que ouvíamos opiniões, descobríamos sentimentos, 

agindo de forma natural para não afectar o entrevistado neste processo de descoberta do 

Outro. Com o tipo de perguntas efectuado tentávamos penetrar no âmago das questões, 

aclarando mal entendidos, criando uma boa interacção, explicitando conceitos, 

estabelecendo um clima de confiança mútua e valorizando, sempre, a informação.   

 As entrevistas foram gravadas em registo magnético, depois do acordo prévio 

dos entrevistados, transcritas e enviadas para se formalizar o protocolo de entrevista. 

Nem sempre voltaram ao remetente, o que para nós significou que o protocolo estava 

negociado. 

 Tentámos descortinar se o entrevistado, consciente ou inconscientemente, havia 

construído uma versão específica, enviesada, sem correspondência ou correspondendo 

apenas, em parte, aos seus pontos de vista. Procurámos esses sinais de deformação ou 

enganos sistemáticos. A procura da autenticidade foi aferida com a concordância do 

entrevistado através dos conteúdos das afirmações. 

 Esta semi-estruturação, resultante de um guião feito à priori e que se constituiu 

como instrumento de gestão da entrevista, prendeu-se com o facto de não se querer 

perder a riqueza das experiências vividas no terreno pelos cooperantes, de modo a que se 

abordassem, abertamente, as questões valorativas para o estudo em causa. O facto de se 

ir podendo introduzir outras questões, de forma aberta, livre e espontânea, permitiu-nos 

enriquecer a recolha. Havia que gerir, com equilíbrio, as perguntas inscritas no guião, os 

objectivos desta investigação e a forma como o entrevistado respondia. Quando era 

necessário, pedíamos pormenores ajudando o entrevistado a entrar no terreno e, em 

situação de dispersão, voltávamos ao guião. 
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 A partir de pistas consideradas importantes, explorámos as razões de certas 

respostas e levantámos novas questões. Apesar das dificuldades de objectivação, ao 

nível da análise de conteúdo, dado o carácter subjectivo das respostas, da dificuldade em 

transferir os dados recolhidos para a forma quantitativa, permitiu-nos adquirir 

informação relevante para o nosso estudo.  

 Não demos a nossa opinião, não avaliámos e não fizemos juízos de valor. 

Aceitamos, incondicionalmente, as opiniões dos nossos entrevistados, os seus 

sentimentos, estimulando o seu discurso de modo a que os mesmos revelassem os seus 

pensamentos profundos. A reconstrução das experiências, através da memória, sem 

recurso momentâneo à escrita, permitia conferir fluidez e nitidez às realidades 

educativas que descreviam, adquirindo-se informação caracterizada pela diversidade e 

riqueza, descortinando-se estratégias desenvolvidas pelo próprio ou pelo grupo onde se 

encontrava inserido, visualizando-se as redes de solidariedade ou as atitudes de conflito. 

Para concluir este subponto, apresentamos os blocos temáticos constantes nos 

guiões das entrevistas realizadas aos responsáveis políticos e aos professores, 

formadores e técnicos da educação e que se encontram como anexos (nº11, Vol.II, da 

tese). Para os responsáveis políticos foram os seguintes: 

A) Legitimação da Entrevista 

B) Dados profissionais 

C) O papel do Estado   

D) Avaliação global da Cooperação na área da Educação 

E) Validação da entrevista 

Para os docentes, técnicos da educação, autores de manuais, seguimos, os blocos 

abaixo apresentados, que foram sendo adaptados consoante as circunstâncias:  

A)Legitimação da Entrevista 

B) Dados profissionais 

C)Processo de acesso à cooperação na área da educação 

D) A construção da figura de professor cooperante  

E) As representações das funções   

F) Lógicas de acção 



 
166 

G) Avaliação global do serviço prestado como cooperante   

H)Validação da entrevista 

 

Depois da entrevista: 

Sabíamos que, à partida, iríamos encontrar múltiplas opiniões sobre o nosso 

objecto de estudo, tantas quantos os sujeitos investigados, e que não seria fácil 

estabelecer com eles uma relação de neutralidade e que teríamos, sempre, de equacionar 

a hipótese da inter-influência. 

Sabíamos, também, que embora partíssemos de questões previamente delineadas, 

outras iriam surgir ao longo do percurso da investigação e que as conclusões nunca 

poderiam ser verdadeiramente definitivas, considerando os vários factores que se 

configuram em cada momento e que contribuem para o carácter único da realidade 

percebida por cada indivíduo. Assim, tivemos o cuidado de, logo a seguir à realização de 

cada entrevista, anotarmos todos os elementos que se pudessem considerar úteis para a 

interpretação dos dados. Registámos os primeiros contactos, a conversa inicial, o cenário 

em que decorreu a entrevista, o comportamento que manifestou o entrevistado, tudo isto 

registado em “Notas de campo” (Anexo, nº8, Vol.II, da tese).  

Estas notas, de carácter descritivo, tinham um carácter reflexivo e levavam-nos a 

levantar uma série de questões e a encontrar respostas para outras dúvidas e angústias 

que nos assaltavam. Numa folha A4 registámos as impressões que obtivéramos em 

determinados momentos do discurso e que nos haviam parecido fundamentais. É que a 

nossa preocupação era a de sabermos que as conclusões a que pudéssemos chegar 

deviam ser entendidas dentro dos limites espaciais e temporais em que se realizava a 

investigação. 

Anotámos, também, as nossas dificuldades e registámos, em jeito de balanço, os 

nossos juízos de valor. As entrevistas, depois de transcritas, foram devolvidas aos 

entrevistados para clarificação de aspectos menos compreendidos, como palavras, 

termos, expressões e para, no fundo, recebermos o aval de que o receptor tinha captado a 

mensagem do emissor e que a comunicação não tinha sofrido interferências.  

Depois de recepcionarmos os protocolos corrigimos partes do texto de acordo 

com as observações que nos foram recomendadas, uma vez que alguns entrevistados 
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entenderam retirar afirmações que consideraram não serem “politicamente correctas”, ou 

porque envolviam “terceiros”. 

 

Limites e constrangimentos das nossas entrevistas: 

 Apesar das vantagens da utilização deste instrumento de recolha de dados 

reconhecemos que existem alguns limites e constrangimentos na sua aplicabilidade. 

Como condicionalismos tivemos dificuldades em constituir uma rede de professores que 

se disponibilizassem para responder; a dispersão dos mesmos pelo país; os 

condicionalismos temporais; o carácter solitário inerente a este tipo de pesquisa; a 

morosidade no tratamento da informação que, sendo rica, tornou-se difícil de efectuar. 

Por um lado, há a realçar o carácter subjectivo da informação, por outro, a morosidade 

do processo. Acrescentemos-lhe o facto de termos de recorrer à memória dos sujeitos.  

 Dadas as limitações da memória humana, que anteriormente referimos, fomos 

lançando pistas auxiliares de memória, dando o tempo suficiente para responderem; 

elogiando, quando dizíamos que a informação que nos interessava, porque a 

desconhecíamos; tentando obter a concordância do inquirido. Estas estratégias apontadas 

por Foddy (2002:112-113) tinham como objectivo reavivar a memória: “instruções que 

incitam os inquiridos a «não ter pressa» e a «fazer um esforço para recordar com 

exactidão» também produzem um aumento de validade da informação que eles 

recordam.”  

 A condução das entrevistas e a oralidade acarretam alguns problemas (Vidigal, 

1994): 

- “ o condicionamento forçado da testemunha: as suas reacções podem variar entre a colaboração 

e a hostilidade (….) pode contrariar sistematicamente ou, ao contrário, só dizer o que pensa ser do 

agrado do entrevistados; 

- (….) é de evitar que a narrativa adopte uma feição cronológica (…); 

- a passagem do tempo leva a que as lembranças sejam sujeitas a reelaborações (fruto de 

reflexões ou leituras posteriores aos factos evocados): a descodificação dos conteúdos deve ter 

em conta os percursos individuais; 

- consoante a ligação afectiva ao tema, uma mesma pessoa pode proporcionar informações de 

valor variável: simplificadas, ao nível do senso comum, em aspectos que a “tocam” 

pessoalmente; ou ricas em particularidades  relevantes, quando se focam temas menos 

susceptíveis de afectar a individualidade do depoente. Mas não há regras definitivas.” (idem:11) 



 
168 

 A nossa preocupação centrou-se na conjugação da memória individual, que é a 

que corresponde ao percurso individual da testemunha e, simultaneamente, na memória 

social resultante do contexto onde o nosso depoente viveu e da própria relevância 

atribuída ao vivido. Era comum, muitos entrevistados, no início das entrevistas, 

referirem que não se lembravam de nada e, lentamente, irem refazendo o seu percurso, 

desde a chegada até à partida, com lapsos pelo meio, com expressões faciais mais 

risonhas ou mais sóbrias, consoante o seu discurso. Eram as lembranças de situações 

vividas, quase sempre com um misto de carinho, aventura, de quem trabalhou para um 

objectivo concreto. 

 A nossa posição foi a de dar atenção às expressões, aos silêncios ou hesitações, 

anotando, de vez em quando, palavras que permitissem estruturar a entrevista, pontos a 

esclarecer ou questões a que era necessário regressar porque, como sublinham Quivy e 

Campenhoudt (1992): 

“Tomar sistematicamente notas durante a entrevista parece-nos, pelo contrário, ser de evitar tanto 

quanto possível. Distraem não só o entrevistador, como o entrevistado, que não pode deixar de 

considerar a intensidade da anotação como um indicador do interesse que o interlocutor atribui às 

suas palavras.” (idem:75).  

 Com o recurso à História Oral privilegiámos a memória, recolhemos as 

representações sociais dos sujeitos, tentando clarificá-las. A memória medida pelo 

tempo de cooperação, pela sensibilidade dos nossos actores; a memória de experiências, 

de emoções, de afectos difíceis de transcrever para o papel. 

Como constrangimento diremos que à morosidade deste processo, na recolha e na 

transcrição das entrevistas, já que uma hora de gravação corresponde a 6 horas de 

trabalho de transcrição e arranjo de texto, acrescente-se a dificuldade que muitos 

entrevistados têm em arranjar tempo para conversarem sobre a sua experiência, dados os 

seus múltiplos afazeres. Não realizámos algumas entrevistas planeadas por falta de 

tempo na agenda de quem nos poderia receber, apesar de comparecermos nos locais e 

hora marcada.  

5.3. A amostra 

 Importa clarificar dois conceitos: o de população ou população-alvo e o de 

amostra. Socorrendo-nos de Quivy e Campenhoudt (1992:161), diremos que a 

população deve ser entendida no seu sentido lato, ou seja como o conjunto de elementos 
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constituintes de um todo: “ À totalidade …das “unidades” constitutivas do conjunto 

considerado chama-se “população”, podendo este termo designar tanto um conjunto de 

pessoas, como de organizações ou de objectos de qualquer natureza.  

 A população ou grupo-alvo é o grupo sobre o qual o investigador tem interesse 

em recolher informação e extrair conclusões. Se a população for ampla, a amostra 

dificilmente se torna representativa; assim, mais vale definir uma população restrita para 

se criar uma amostra adequada. (Tuckman 2001:338)  

 Sobre o conceito de amostra diremos que esta “consiste num grupo de membros 

seleccionados a partir da população” e que pode ser probabilística (aleatória, 

estratificada ou por grupos) ou não (ocasional e deliberada) (Afonso, 2005:114). 

 O conceito de amostra razoável é referido por Pourtois e Desmet (1992):  

“ A amostra teórica (ou razoável) é um elemento importante que garante uma transmissibilidade 

razoável ainda que limitada. Trata-se de escolher os sujeitos em função da pertinência das suas 

características em relação com os objectivos da investigação. Esta amostragem tem que incluir 

casos típicos como atípicos, observadores e sujeitos observados, informadores centrais e 

periféricos partidários do objecto investigado e oponentes ao mesmo.” (idem:133) 

  De acordo com Flick (2005:69), também a amostragem teórica passa por 

seleccionar casos ou grupos de casos, com base em critérios concretos relacionados com 

o assunto, em vez de se utilizarem critérios metodológicos abstractos. 

 No nosso caso seria impossível estudar a totalidade da população dada a 

inexistência de dados fidedignos. A quantificação que apresentamos na II parte deste 

trabalho, foi feita com base em documentação solta, recolhida no GAERI e com dados 

recolhidos na obra Portugal, dez anos de Cooperação, editada pelo Ministério dos 

Negócios Estrangeiros, em 1995. Em nosso entender, as entidades tutelares deveriam 

preocupar-se em coligir uma base de dados com todos os cooperantes que passaram pela 

educação. Por outro lado, não fazia sentido criar-se uma amostra probabilística, dado o 

risco que correríamos, pelo que decidimos enveredar por um tipo de amostra deliberada, 

não aleatória, mas sim ocasional.   

Como refere Ruquoy (2005), as escolhas em matéria de amostragem apelam à 

perspicácia e ao bom senso e a escolha dos indivíduos passa pelo seu carácter exemplar: 

 “ Nos estudos qualitativos interroga-se um número limitado de pessoas, pelo que a questão da 

representatividade, no sentido estatístico do temo não se coloca. O critério que determina o valor 

da amostra passa a ser a sua adequação aos objectivos da investigação (…) os indivíduos não são 
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escolhidos em função da importância numérica da categoria que representam, mas antes devido 

ao seu carácter exemplar” (idem:103) 

 Não delineámos a selecção da amostra propositadamente, dadas as 

contingências de que este estudo enferma. Tendo em conta que o sistema de Cooperação 

foi instituído há trinta e quatro anos e que existe um número alargado de professores que 

exerceram funções no âmbito da educação e na impossibilidade de serem todos 

contactados, tentámos a entrada no grupo de cooperantes – “gaining entrance”, através 

de alguns elementos que conhecemos e através deles constituímos uma rede de 

interlocutores.  

Tal como refere Fortin (1999): 

“ A amostragem por redes é uma técnica que consiste em escolher sujeitos que seriam difíceis de 

encontrar de outra forma, segundo critérios determinados. Toma-se por base as redes sociais, as 

amizades…também chamada de “bola de neve”. Logo que o investigador encontra sujeitos que 

satisfazem os critérios escolhidos, pede-lhes que indiquem outras pessoas possuidoras de 

características similares. Este procedimento é muitas vezes utilizado para recrutar sujeitos na 

abordagem teórica fundamentada.”(idem:209) 

 Partimos do princípio de que entre professores do ensino secundário, do ensino 

superior, formadores, quadros políticos com responsabilidade na área, haveríamos de 

conseguir definir, em momento oportuno, a amostra, porque para a compreensão de um 

fenómeno social é necessária uma contínua comparação, reprodução e classificação do 

objecto de estudo.  

 A definição da estrutura da nossa amostra foi sendo construída gradualmente. 

Podemos considerá-la ocasional (não probabilística), em função da oportunidade e 

deliberada face aos critérios substantivos (em função do poder informal e em função do 

cargo que ocupam na estrutura formal) (Afonso, N.: 2005: 114). De facto não nos 

interessava obter um número elevado de entrevistados, dada a morosidade do processo 

de transcrições, mas interessava-nos obter um número representativo de sujeitos, 

distribuídos pelos três países africanos, que tivessem tido responsabilidades diferentes e 

em décadas diferentes. 

 Considerando a importância que o método qualitativo atribui ao saber e à 

experiência das pessoas seleccionadas, estas foram entrevistadas pela sua capacidade de 

descrever o que nos interessava e de testemunhar sobre a sua experiência. Temos casos 

variados, representando os três países, cobrindo cronologicamente, o mais possível, o 
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estudo em causa, sem termos estado preocupados com uma amostragem de foro 

estatístico. Atingimos a saturação dos dados em alguns períodos temporais. Para obviar 

a saturação recorremos a sujeitos que tivessem um ponto de vista diferente, cruzando 

sempre a opinião negativa com a positiva.  

 Para nós era importante encontrar sujeitos que tivessem participado na 

cooperação logo a seguir à Revolução de 25 de Abril de 1974; que tivessem ido durante 

a década de oitenta, período auge da cooperação no ensino; que tivessem ido noutros 

contextos, nomeadamente os da década de noventa, quando houve outro impulso na 

cooperação; e que, mais recentemente, tivessem participado em acções pontuais e que 

nos traçassem o esboço actual da cooperação.  

O cooperante, aqui, é entendido como o profissional que presta serviço 

temporário noutro país, ao abrigo de um acordo de cooperação, que tanto pode ser 

bilateral como multilateral e que, por força das circunstâncias, vai residir para um dos 

países do nosso estudo.  

Seleccionámos cooperantes de nacionalidade portuguesa que estiveram ao 

serviço da cooperação, entre 1974 e 2002, baliza temporal do nosso estudo e que 

desenvolveram a sua actividade profissional num organismo ligado ao Ministério da 

Educação (escolas básicas, secundárias, universidades, escolas de formação ou serviços 

do Ministério da Educação locais). Deste modo, fazem parte desta amostra, num total de 

25 elementos, professores, técnicos da educação, formadores que estiveram nos países 

deste estudo em missões de curta duração e responsáveis políticos. Não nos cingimos a 

um determinado número de anos em que cada cooperante esteve no terreno pelo 

contrário, interessamo-nos, sobretudo, pela experiência profissional de cada um, 

independentemente de ter estado 15 dias ou 16 anos em cooperação. 

Entre missões de curta de duração e outras de longa duração, o nosso objectivo 

era compreender, de modo diacrónico, a problemática inerente à transnacionalização das 

políticas educativas e cruzá-la com o olhar dos responsáveis políticos.   

 Deste modo, os indivíduos foram sendo seleccionados de acordo com o nível 

esperado, em particular, o de gerarem novas ideias. A decisão entre entrevistar este ou 

aquele cooperante passava directamente pelo material que se poderia recolher e que nos 

acrescentasse informação relevante. A dada altura, entendemos que estava atingido o 
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nível de saturação, pelo que não valia a pena continuar a entrevistar sujeitos da mesma 

baliza temporal, seguindo o que Ruquoy (2005) propõe nestas situações: 

“ Logo que se destaque uma certa coerência na análise e que as novas informações mais não 

façam do que confirmarem as anteriores, poderemos considerar que está a ser atingido um nível 

de saturação das informações. Podemos também raciocinar em termos de rendimento decrescente 

e parar quando o investimento necessário para interrogar mais uma pessoa seja demasiado 

importante comparado com o suplemento de informações recolhidas.” (idem:104) 

Os quadros que a seguir se apresentam caracterizam sumariamente a nossa 

amostra. Entrevistámos um total de 25 pessoas, sendo quatro delas, responsáveis 

políticos. A amostra é composta por 12 elementos do sexo masculino e 13 do feminino, 

com idades compreendidas entre os 35 e mais de 65 anos de idade (neste caso 3 homens, 

já reformados). (Ver Quadro nº1 e Gráfico nº1).  

      

     Quadro nº 1 

    Caracterização da Amostra 

        Género e Idade (à data da entrevista) 

Idade          Género                Homens Mulheres 

35-44 0 2 

45-54 6 8 

 55-64 3 3 

Mais de 65 3 0 

Total 12 13 
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  Gráfico nº1: Amostra (Género e Idade) 

 

 Como se pode verificar pelos gráficos que se seguem (nºs 2 e 3), à data das 

entrevistas, 58% da amostra é composta por licenciados do sexo masculino e por 46% 

do feminino, havendo uma percentagem igual, em qualquer dos casos, de mestres e 

doutores. Nesta amostra o número de cooperantes com o bacharelato é insignificante. 

Quadro nº2 

Caracterização da amostra 

Habilitações Académicas/Género 

          (à data da entrevista) 

               Género 

Habilitação                 

Homens Mulheres 

Bacharelato 0 1 

Licenciatura 7 6 

Pós-Graduação 1 2 

Mestrado 2 2 

Doutoramento 2 2 
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                    Gráfico nº2                                                                    Gráfico nº3 

 

Os dados que a seguir se apresentam referem-se apenas aos professores 

cooperantes, aos formadores de professores e aos técnicos de educação. Excluímos desta 

amostra os políticos por nós entrevistados, dado o carácter do cargo que exerceram, uma 

vez que o mesmo correspondeu ao período de exercício dos governos de que fizeram 

parte. A sua perspectiva sobre a cooperação interessar-nos-á na medida em que nos 

facilitará o cruzamento de dados. Deste modo, não fazia sentido enumerar o número de 

anos ao serviço da cooperação porque as suas funções extrapolam este domínio.    

No que se refere ao número de anos prestado ao serviço da cooperação, o período 

que vai de 1974 a 1982 é o que regista um número significativo de idas ao serviço da 

cooperação, sendo que a maioria dos cooperantes ficou apenas um ano, logo seguida dos 

que ficaram entre os 3 e 4 anos. Em meados da década de oitenta, a percentagem de idas 

diminuiu, o que, aliás, se pode verificar com as orientações gerais que eram emanadas 

pelo governo, no sentido de se investir, sobretudo, na formação de professores. Já não 

interessava enviar professores cooperantes, “em catadupa”, na opinião de um dos 

políticos por nós entrevistado mas, pelo contrário, formar para se criarem os quadros. Os 

mecanismos neoliberais começavam a surtir efeito. (Ver Quadro nº3 e Gráfico nº4)     
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Quadro nº3 

      Caracterização da Amostra: nº de cooperantes e de anos ao serviço da cooperação  

 

Gráfico nº4 

     Caracterização da Amostra: nº de cooperantes e de anos ao serviço da cooperação 

 

Pelo quadro nº4 podemos verificar a distribuição dos cooperantes, por áreas de 

ensino, ocorrida entre 1974 e 2002. Observando o gráfico nº5, 64 % esteve integrada no 

         Nº Anos     

Período 

ingresso, 

Nºcoop. 

1 1-2 3-4 4-5 5-10 10-15 15-20 Total 

1974/1982 4 1 3 2 1 0 1 12 

1983/1992 0 2 2 1 1 0 0 6 

1993/2002 0 1 0 1 2 0 0 4 
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ensino básico, secundário e profissional. Optámos por não separar estes níveis de ensino, 

uma vez que muitos dos cooperantes davam aulas, durante o mesmo ano lectivo, quer a 

turmas do ensino básico (2º ou 3º ciclo), quer a turmas do secundário ou do ensino 

profissional. Torna-se, então, difícil essa destrinça e parece-nos ser pouco significativa 

face aos objectivos deste estudo. 

Quadro nº4 

Caracterização da Amostra 

Nº de cooperantes por níveis de ensino 

         Género 

 

Nível de ensino 

 

   Nível 

      Género 

 

 

Anos 

H M Total Básico 

Secundário 

Profissional 

Formação 

Professores 

Outro 

1974/1982 5 7 12 10 1 1 

1983/1992 2 4 6 3 3 0 

1993/2002 2 2 4 1 3 0 

     Gráfico nº5: Caracterização da Amostra (nº de cooperantes por níveis de ensino) 
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Quanto às áreas leccionadas, seleccionámos as que nos parecem mais relevantes 

(Quadro nº 5). Desde logo, a área da língua portuguesa, correspondente a 23% dos 

entrevistados, dada a preocupação dos sucessivos governos em investir neste domínio, 

pese embora o facto de a maioria dos entrevistados estar inserida nas Ciências Sociais e 

Humanas, área na qual incluímos as disciplinas de História, Filosofia, Geografia, 

Sociologia, Psicologia e Economia. De acordo com o gráfico nº 6, 32% dos cooperantes 

insere-se neste domínio.  

Optámos por inserir os formadores de professores e os técnicos de educação nas 

áreas disciplinares em que foram trabalhar. Os formadores que foram leccionar, 

exclusivamente, áreas como a psicopedagogia e que estiveram envolvidos em 

actividades de planeamento e avaliação, foram incluídos no domínio “Outras” e 

representam 14% da amostra (Gráfico nº6).     

Quadro nº5 

Caracterização da Amostra 

Nº de cooperantes por áreas curriculares e formação 

L.Portug. Línguas  

Estrang 

Mat. Ciências 

Naturais  

Expressões 

 

Ciências 

Sociais e 

Humanas 

Outras 

 

    Áreas  

         

Nº 

Coops 5 1 3 2 1 7 3 

                       Gráfico nº6: Nº de coops.por áreas curriculares/ formação 
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6.Tratamento e análise dos dados  

6.1. Organização e preparação do material  

Seguindo Bardin (2004:37), o material empírico deve ser registado com 

exactidão e rigor para, depois, se proceder à pré-análise, à exploração e ao tratamento 

dos resultados, o que inclui a inferência e a interpretação. Deste modo, construímos os 

nossos instrumentos de análise, validámo-los e analisámos os dados que colhemos 

através das entrevistas e das fontes primárias que consultámos. De seguida, procedemos 

à sua descrição e interpretação. 

Na fase da pré-análise procedemos a uma leitura flutuante de todos os protocolos 

e documentos pertinentes entre as nossas fontes primárias, em função das hipóteses 

emergentes, com vista à elaboração dos indicadores que nos conduzissem à interpretação 

final. Os critérios desta selecção assentaram na representatividade, na homogeneidade e 

na exaustividade dos mesmos, ou seja, pretendeu-se que os documentos fossem 

adequados e pertinentes, enquanto fonte de informação.  

Com esta investigação pretendíamos obter dois produtos fundamentais: os 

protocolos das entrevistas e os resultados da análise de conteúdo às entrevistas, os quais 

seriam complementados com informação recolhida através das nossas fontes primárias. 

Assim, as transcrições das entrevistas revelam um valor instrumental, por um 

lado, e por outro, um valor substantivo, independente da interpretação analítica. O 

volume da informação recolhida foi elevado e constitui o cerne da investigação e dos 

seus resultados. Por outro lado, a análise das fontes permitiu-nos recolher informação 

para a análise das macro-políticas estabelecidas ao longo do período previsto para este 

estudo. 

A recolha de informação através da entrevista é apelidada de “dados 

qualitativos”, já que não pode ser expressa numericamente e, como refere Bodgan e 

Bilken (1994:16), “ os dados recolhidos são designados por qualitativos, o que significa 

ricos em pormenores descritivos relativamente a pessoas, locais e conversas e de 

complexo tratamento.” Estes dados, em bruto, serviram de base à análise, propiciando 

explicações hipotéticas sobre a matéria em causa.  
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De acordo com Afonso, N. (2005:112), a qualidade dos dados deve ser vista em 

função de três critérios: fidedignidade (qualidade externa); validade (qualidade interna) e 

representatividade (garantia de que os sujeitos seleccionados representam o conjunto dos 

sujeitos e dos contextos a que a pesquisa se refere).  

O tratamento dos dados das entrevistas baseou-se no método da “grounded 

theory”, na medida em que entre a teoria e a realidade estudada é valorizado o papel 

activo do investigador, já que “teorizar é um acto de construção” (Strauss e Corbin, 

1998). Deste modo, tentámos descortinar o significado que as pessoas atribuem às suas 

vidas para compreendermos as suas experiências, assumindo a responsabilidade da 

interpretação do processo. Pudemos verificar as condições contextuais associadas à 

problemática do nosso estudo, compreender e construir significados, analisar de forma 

sistemática e rigorosa os dados, com vista à produção do conhecimento.  

De acordo com Strauss e Corbin (1998), este método permite combinar o 

pensamento crítico e o criativo, a ciência e a arte de analisar, evoluindo lentamente da 

descrição para a organização conceptual e, finalmente, para a teoria, entendida como um 

processo, um conjunto de conceitos que foram, gradualmente, desenvolvidos. 

Seguindo Fernandes e Maia (2001), não interessa criar uma teoria sobre os 

actores individuais, mas sobre os padrões de acção e interacção entre vários tipos de 

unidades sociais ou sobre os processos resultantes das mudanças internas ou externas do 

objecto em estudo. O processo “grounded theory” permite criar níveis de abstracção 

consideráveis, mas é preciso ter em conta o contexto interactivo da colheita e análises de 

dados, bem como o papel significativo do investigador. Concluem as autoras que: 

“A metodologia da grounded theory tem como objectivo último gerar teoria que é construída (…) 

através de um processo indutivo de produção de conhecimento. (…) Por outro [lado] permite a 

criatividade necessária à ocorrência de um dos princípios básicos na construção da teoria: a 

interpretação e conceptualização dos dados. A criatividade suporta a sensibilidade teórica, ou 

seja, a capacidade para dar sentido e significado aos dados, e estimula a formação de questões, 

sendo assim também favorável ao método de comparação constante (…) o investigador [deve] 

criar abertura para desafiar os próprios pressupostos, aprofundar a experiência e olhar para além 

da literatura.” (idem: 54-55)  

Assim, foi possível partir da codificação aberta, desenredando os dados e 

expressando os fenómenos na forma de conceitos; as expressões foram classificadas por 

unidades de significado, o que nos permitiu criar uma lista de códigos e de categorias 

atribuídas ao texto; de seguida, enveredámos pela axial, o que nos deu a possibilidade de 
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estabelecer hierarquias entre as categorias já identificadas e, por fim, pela selectiva, o 

que nos permitiu estabelecer a teoria (Flick, 2005). 

6.2. A interacção entre duas lógicas: indutiva e dedutiva 

Na condução desta investigação fomos orientados por objectivos operacionais e 

por elementos informativos como os dados e a teoria. Utilizámos, de forma interactiva, 

os dois métodos que conhecemos: o indutivo e o dedutivo, na medida em que o 1º é mais 

heurístico e exploratório e o segundo permite-nos a explicação dos fenómenos.  

Se, por um lado, se considera indiscutível que a investigação qualitativa assume, 

regra geral, um carácter indutivo na medida em que emergem conceitos e teoria dos 

dados em análise, por outro, o investigador não pode descartar-se dos seus 

conhecimentos e experiências nem anular as suas vivências face ao objecto de estudo. 

Aliás, essa situação faculta-lhe uma aproximação a dados novos que lhe permitem 

formular hipóteses, questioná-los e colocar novas questões rumo a possíveis soluções.   

Por outro lado, também sabemos, que, geralmente, se deve assumir uma das 

seguintes posições: ou se parte do particular para o geral (o teórico) e se está perante a 

indução ou se efectua a operação inversa e está-se perante a dedução. O processo 

dedutivo é fechado e parte de resultados de investigações anteriores; o processo indutivo 

parte da observação no terreno, podendo dar pistas de investigação originais. Para tal, é 

necessário elaborar-se uma pesquisa exploratória em que o investigador se familiarize 

com a situação e tenta descrevê-la e analisá-la. Poderá emergir uma hipótese coerente 

baseada em conhecimentos anteriores. Nós assumimos uma posição de interacção 

constante entre estas duas lógicas. 

Na realidade, tal como referem Quivy e Campenhoudt (1992:145), com o método 

hipotético-indutivo a construção parte da observação; o indicador é de natureza 

empírica; a partir dele constroem-se novos conceitos, novas hipóteses e o modelo que se 

submeterá ao teste dos factos. Com o método hipotético-dedutivo geram-se as hipóteses, 

conceitos e indicadores, através de um trabalho lógico, para os quais se terão de procurar 

correspondentes no real. 

Tuckman (2000:18) refere que a dedução pode preceder a investigação, processo 

empírico que tem como referente a própria realidade, mas os dados são o resultado final 
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do processo de investigação. O investigador deve avaliar os dados do processo em 

termos de validade externa.  

Na esteira destes autores, a configuração das categorias fez-se a partir do quadro 

teórico, dos objectivos, das questões contidas no guião, numa lógica dedutiva 

(observações antecipadas, de acordo com Tuckman, 2000). Mas, por outro lado, estas 

categorias não são estáticas, apresentando-se em articulação com a sensibilidade e a 

perspicácia do investigador e com o protocolo da entrevista, podendo-se acrescentar 

outras categorias que se entendam ser pertinentes no contexto em estudo, numa lógica 

indutiva, em que os acontecimentos empíricos se poderiam constituir como novos 

conceitos, novas hipóteses ou um modelo. 

Ao rigor e precisão que são necessários à interpretação dos fenómenos, aliámos 

uma posição de movimento contínuo entre a construção da teoria e o retorno aos dados, 

evoluindo de questões abertas para questões mais focalizadas e orientadas, utilizando o 

método da comparação constante.  

6.3. A análise de conteúdo 

 A análise de conteúdo é, de um modo geral, definida como um conjunto de 

técnicas de pesquisa que nos descrevem o conteúdo de uma comunicação com o 

objectivo de a interpretarmos. A este propósito, refere Bardin (2004:27-37): “A análise 

de conteúdo é um conjunto de técnicas de análise das comunicações, que utiliza 

procedimentos sistemáticos e objectivos de descrição do conteúdo das mensagens, 

indicadores que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de 

produção/recepção destas mensagens” 

  Esta técnica de análise é objectiva, sistemática e quantitativa (Albarello, 2005) 

porque os investigadores chegarão ao mesmo resultado; porque os conteúdos são 

categorizados; porque se podem enumerar os elementos significativos. De realçar que a 

análise de conteúdo permite, de forma indutiva, investigarem-se as causas, a partir de 

indicadores ou referências do texto. 

 Segundo Vala (2003): 

“A análise de conteúdo permite inferências sobre a fonte, a situação em que esta se produziu o 

material objecto de análise, ou até, por vezes, o receptor ou destinatário de mensagens. A 

finalidade da análise de conteúdo será pois efectuar inferências, com base numa lógica 
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explicitada, sobre as mensagens cujas características foram inventariadas e sistematizadas.” 

(idem:104) 

 Seguindo Bogdan e Biklen (1994), a análise de conteúdo deve processar-se 

simultaneamente à colheita de dados, estando mais ou menos completa no momento em 

que termina a recolha. Estes autores consideram que este método, apesar de ser mais 

eficiente e efectivo, é, também, mais complexo.  

 A análise de conteúdo elaborada teve em conta a necessidade de contextualizar 

o discurso, referenciando as condições em que o mesmo foi produzido no sentido de, 

através da pluralidade dos discursos da linguagem, se dar projecção aos actores. 

Contudo, não esquecemos que qualquer assunto é multidimensional, e que sobre ele 

poderão ocorrer uma combinação de dimensões e que a linguagem pode ser usada em 

diferentes níveis de generalidade (Foddy, 2001), pelo que tivemos sempre em conta que 

o registo analítico poderá ser mais ou menos personalizado ou estar, mais ou menos, de 

acordo com as normas sociais: “a forma de falar é sempre tributária de um quadro de 

referência que pode ser descritivo, explicativo ou avaliativo” (idem:25). 

 Por outro lado, esta técnica não-obstrutiva (Vala, 2003) permite obviar 

enviesamentos típicos da investigação empírica, apoiada em indivíduos como fonte de 

informação. Um dos problemas é o de saber se as respostas são ou não afectadas por um 

certo enviesamento, resultante da consciência que os indivíduos têm quando estão a ser 

observados e dos constrangimentos decorrentes da interacção entrevistador -

respondente. Entenda-se por enviesamento “toda a condição ou conjunto de condições 

que constituem risco de falsear os resultados” (Fortin, 1999:139).  

 Sintetizando, a nossa análise de conteúdo passou por duas fases: uma primeira, 

em que construímos os instrumentos de análise e outra em que analisámos os dados. Na 

primeira fase seguimos o seguinte roteiro: 

 Desenvolvimento de uma rede conceptual de categorias, explicando o seu 

significado e as subcategorias que delas decorrem; 

 identificação dos temas-chave recorrentes na teoria apresentada;  

 catalogação/identificação das categorias e subcategorias; 

 catalogação/identificação das unidades de registo; 

 validação do instrumento (fontes): validade e fiabilidade da codificação; 

 validação do quadro de categorias, subcategorias e indicadores; verificação da 

validade das categorias de análise e da fiabilidade da codificação (entrevistas). 
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Na segunda fase, a da análise propriamente dita, o nosso percurso passou pelas 

seguintes etapas:  

 1ªfase: descrição – identificação do conteúdo das entrevistas e descrição global; 

(entrevistas e fontes)  

 2ªfase: transformação (redução dos dados discursivos a dados numéricos, como 

base da descrição) (entrevistas e fontes); 

  3ªfase: interpretação dos dados das entrevistas; 

 4ªfase:análise intertextual das fontes; 

 5ªfase: interpretação dos dados: procura de sentido para o texto; análise em 

profundidade; no plano da inferência, o que se espera que os cooperantes 

entendam sobre a transnacionalização das políticas educativas; as implicações 

teóricas e práticas decorrentes desse processo (entrevistas e fontes).  

De acordo com este esquema, quer as entrevistas que foram objecto de uma 

análise de conteúdo, quer a análise documental que foi catalogada de modo a permitir 

um manuseamento operacional, conduziram-nos à elaboração das conclusões finais. 

Tratámos, de forma metódica, as informações profundas e complexas, como é o caso das 

entrevistas semi-estruturadas, cumprindo-se o rigor metodológico. 

6.3.1. Construção dos instrumentos de análise 

Partilhando da opinião de Lincoln e Guba (1985) sobre a utilização da entrevista, 

nas investigações ao afirmarem que esta “não deve ser a única abordagem” e que “uma 

investigação somente baseada em entrevistas pode ser sabotada ou distorcida”, 

utilizámos, para além das entrevistas, as fontes primárias recolhidas em diversos 

organismos públicos e privados e documentos pessoais que nos foram cedidos por forma 

a podermos confirmar ou refutar opiniões que íamos colhendo aqui e acolá. 

Assim, utilizámos instrumentos de análise diferentes: um para as fontes e outro 

para as entrevistas, dadas as diferenças existentes entre ambos, quer em termos de plano 

discursivo, quer em termos de intenção comunicativa.  

As entrevistas semi-estruturadas partiram de um guião que funcionou como 

instrumento de gestão e que foi construído a partir das questões de pesquisa e eixos de 

análise, obedecendo às regras comuns para a sua elaboração, referidas por Afonso 

(2005): 
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 “ A sua estrutura típica tem um carácter matricial, em que a substância da entrevista é organizada 

por objectivos, questões e itens ou tópicos. A cada objectivo corresponde uma ou mais questões. 

A cada questão correspondem vários itens ou tópicos que serão utilizados na gestão do discurso 

do entrevistado em relação a cada pergunta.” (idem:99) 

Os blocos temáticos foram ordenados, sequencialmente, indo do assunto mais 

geral para o mais específico, respeitando-se a lógica de abordagem dos temas pelos 

entrevistados. As questões inventariadas funcionaram como meros referenciais para o 

entrevistador. Pretendia-se que o entrevistado clarificasse, da melhor forma, os seus 

pontos de vista, as suas perspectivas e os conceitos, à medida que fosse discursando. 

A entrevista dirigida aos responsáveis políticos era composta por cinco blocos 

temáticos, a saber: 

 A) Legitimação da Entrevista 

B) Dados profissionais 

C) O papel do Estado   

D) Avaliação global da Cooperação na área da Educação 

E) Validação da entrevista  

 No bloco A, os sujeitos foram informados acerca dos objectivos da entrevista e 

do trabalho do investigador bem como da utilização dos dados. Valorizava-se o 

contributo do entrevistado, garantia-se a confidencialidade da informação e o anonimato 

das respostas e solicitava-se a autorização para o registo por gravação áudio. Tínhamos 

sempre a necessidade de informar que o investigador não estava realizar nenhum estudo 

encomendado e que não tomava decisões políticas. Concluía-se este bloco com o 

agradecimento ao sujeito pela sua participação no estudo. 

 O bloco B foi concretizado com o currículo que nos foi enviado pelos 

entrevistados aliás, precedendo, em algumas situações, a realização da entrevista. 

Pretendíamos, sobretudo, verificar a pertinência do desempenho dos cargos e do 

envolvimento em projectos para a exequibilidade das políticas do governo central, bem 

como conhecer as finalidades que o entrevistado tinha em mente quando aceitara 

desempenhar o seu cargo político.   

 O bloco C constituía, por assim dizer, o corpus da entrevista ou seja, pretendia-se 

descortinar o papel do Estado, em termos de políticas (educativas e de cooperação) ao 
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longo da nossa baliza temporal (1974-2002). Pretendíamos conhecer as linhas 

orientadoras dos programas de Cooperação, a nível da educação, emanados pelo poder 

central, bem como os objectivos dos programas de cooperação na área da educação; 

apurar sobre a articulação entre as políticas de cooperação e as políticas educativas, bem 

como ver que apoio era dado, por parte dos Ministérios tutelares, na contratação de 

docentes para a educação; verificar se a transnacionalização das políticas educativas para 

os PALOP teria ou não obedecido aos critérios impostos pelo fenómeno da globalização; 

conhecer o processo de negociação dos acordos de Cooperação; saber se existia ou não 

articulação com outros organismos internacionais quando se esboçavam as políticas. 

 O bloco D incidia sobre a avaliação global da Cooperação na área da Educação. 

Pretendíamos conhecer a avaliação global que os actores fazem do seu desempenho 

como dirigentes políticos na área da Cooperação, bem como os contributos que o 

entrevistado considerasse relevantes para o crescimento das ex-colónias. Por outro lado, 

queríamos identificar aspectos negativos que tivessem prejudicado os acordos de 

Cooperação. 

O bloco E validava a entrevista. Questionávamos o entrevistado sobre aspectos 

importantes não abordados e a apontar; recolhíamos as sugestões do entrevistado acerca 

dos assuntos a incluir na entrevista; solicitávamos uma avaliação sobre a realização da 

entrevista. 

No que se refere ao grosso dos inquiridos (professores, formadores, autores de 

manuais e técnicos da educação) o guião foi-se adaptando consoante a função de cada 

entrevistado. Os blocos funcionavam como pistas de trabalho, mas o discurso do 

entrevistado ditava a pergunta seguinte. Os guiões eram compostos por 8 blocos 

temáticos, a saber:  

A)Legitimação da Entrevista 

B) Dados profissionais 

C)Processo de Acesso à Cooperação na área da educação 

D) A construção da figura de professor cooperante  

E) As representações das funções   

F) Lógicas de Acção 

G) Avaliação global do serviço prestado como cooperante   
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H)Validação da entrevista 

 O bloco A, começava, geralmente, por ser explicitado através da carta que se 

enviava ou do telefonema que se fazia. No encontro agendado voltava-se a explicar as 

razões do estudo, as normas da confidencialidade e do anonimato, a importância dos 

resultados e solicitava-se a autorização para registo áudio. De um modo geral, os nossos 

entrevistados ficavam mais serenos quando informávamos de que iríamos fazer-lhes 

chegar a transcrição da entrevista, de modo a estabelecer-se um protocolo. 

 O bloco B era respondido através de um inquérito por questionário (Ver anexo 

nº9,Vol.II) e servia para se estabelecer uma relação de confiança e diálogo mútuo. É que 

à medida que o entrevistado o começava a preencher vinham-lhe à memória pedaços de 

história que permitiam descomprimir se, porventura, alguma situação de tensão 

existisse. A partir daí, porque muitas questões se instalavam de imediato, estava aberto o 

caminho para um franco entendimento.  

 O bloco C dava início, propriamente ao corpus da entrevista. O processo de 

acesso à cooperação na área da educação era o mote de partida. Pretendíamos saber 

como os sujeitos tinham tido acesso à cooperação; quais as finalidades que o sujeito 

tinha em mente quando decidira enveredar pela Cooperação, bem como verificar se 

também conhecia as finalidades e os objectivos dos programas de Cooperação, a nível da 

educação, emanados pelo poder central; se conhecia, por um lado, os mecanismos 

impostos pelos Ministérios tutelares na contratação de docentes para a educação e, por 

outro, os mecanismos e o funcionamento dos serviços de Cooperação.   

 O bloco D, dedicado à construção da figura de professor cooperante, tinha como 

objectivos: obter informação para a detecção da imagem pessoal como cooperante e que 

perfil existiria; apurar se essa construção era feita a partir da organização escola; 

averiguar se a construção da imagem do cooperante ocorria através de outras 

instituições; entender como se articulava essa construção com a de outros cooperantes 

estrangeiros.  

 O bloco E, dedicado às representações das funções, incidia sobre a necessidade 

de se verificar se ocorria uma auto-representação da figura de professor cooperante, bem 

como se havia um reconhecimento do estatuto de cooperante. Pretendia-se perceber se o 

facto de ser professor cooperante implicava regalias; que tipo de atracção e de receio 

existiam; se existia alguma missão no sentido de dar continuidade aos laços históricos 
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existentes com a ex-metrópole; se o cooperante se via como alguém que poderia 

contribuir para o desenvolvimento do capital humano e, consequentemente, para o 

progresso do país. 

 O bloco F destinava-se a apurar as lógicas de acção dos sujeitos, iniciando-se a 

conversa com a adaptação à profissão, o tipo de tarefas desempenhado, as condições 

existentes, as recompensas pessoais, a oportunidade de progressão, a satisfação no 

trabalho, os dilemas pessoais e a influência do meio no exercício profissional. 

 De seguida enveredávamos pela movimentação face aos antagonismos que iam 

surgindo: a forma como o sujeito ultrapassava conflitos pessoais que iam desde a 

transposição do sistema educativo português (programas, metodologias, manuais, 

modelo de avaliação, entre outros) aos problemas locais; o modo de resolução de 

conflitos com colegas, com a administração local e com a administração central 

portuguesa; o modo como estabelecia as suas relações interpessoais, nomeadamente com 

os colegas e com os órgãos de gestão ou outras entidades. 

 Por fim, pretendemos conhecer as ideias dos sujeitos sobre o fenómeno da 

transnacionalização das políticas educativas.  

 O bloco G destinava-se à avaliação global que os actores faziam do seu 

desempenho como cooperante na área da educação. De entre o que prevalecia na 

memória queríamos identificar os contributos para o sector da educação, bem como 

nomear os aspectos negativos que tivessem prejudicado o desempenho das funções. 

 O bloco H fechava a entrevista e com ele pretendíamos recolher informação não 

prevista com vista a enriquecer o trabalho. As sugestões dos entrevistados eram 

importantes para prosseguirmos o trabalho. Solicitávamos uma avaliação sobre o 

decurso da entrevista e uma apreciação sobre a validade deste estudo. Valorizávamos, 

novamente, a participação do entrevistado, bem como o seu contributo para a elaboração 

da tese e sugeríamos que nos indicasse um outro elemento para a nossa rede de 

entrevistados. As indicações eram sempre úteis, sobretudo porque nos permitiam 

acrescentar elementos à rede, ver a dispersão geográfica dos cooperantes, analisar a 

época em que tinham estado nos PALOP, o tipo de funções que tinham desempenhado, 

para depois seleccionarmos o entrevistado seguinte. 
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Este bloco permitia ao entrevistado legitimar as respostas dadas. Este poderia 

reformular o seu discurso, após a transcrição da entrevista, já que se estabeleceria um 

protocolo final.  

Em relação às fontes primárias, depois de recolhidas, foram agregadas de forma 

temática. Para o efeito, foram criadas fichas de catalogação que englobavam os seguintes 

itens: referência, data, serviço emissor, destinatário e codificação. Nessa ficha 

elaborávamos um pequeno resumo sobre o conteúdo do documento e introduzíamos as 

palavras-chave. As fichas foram catalogadas obedecendo a critérios espaciais (por 

países) e temporais (de forma cronológica). Criámos palavras-chave que nos permitiram 

a navegação pelos documentos.  

Exemplificando com a ficha nº1: o assunto era o que correspondia ao texto do 

documento (Declaração de política educativa); a referência permitia-nos verificar se se 

tratava de um relatório, de uma acta, de um ofício, de um draft ou de um memorando 

(neste caso um draft); seguia-se a indicação da data (Março de 2000); identificávamos o 

serviço que emitia os documentos (Ministério da Ciência e Tecnologia da Guiné-Bissau) 

e os serviços que os recebiam (GAERI); por fim procedíamos à codificação que 

começava pela sigla do país (GB), seguida da aposição de um número referente ao 

documento (01.) e o ano de emissão (2000). 

Apresentamos, de seguida, três fichas, de modo a visualizar-se o modelo por nós 

criado: 

 Ficha nº1: Guiné-Bissau 

Assunto Referência Data Serviço 

Emissor 

Destinatário   Codificação 

Declaração de 

política 

educativa  

Draft para 
discussão 

Março 

2000 

Ministério da 
Educação, 
Ciência e 
Tecnologia 
Bissau 

   GAERI   G.B/01.00 

 

Resumo: 

Define as prioridades da política educativa: reabilitação dos serviços 
básicos, das infra-estruturas e dos projectos; reforma do sistema 
educativo; melhoria da qualidade do ensino; expansão selectiva. 

Doc. Incompleto. Triangular com o doc. da F.C. Gulbenkian: “Subsídios 
para um eventual programa quinquenal de cooperação”. 

Palavras – chave: política educativa.  
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Ficha nº 2: S. Tomé e Príncipe 

Assunto Referência Data Serviço 

Emissor 

Destinatário Codificação 

Manuais 

Escolares III 

Relatório IGE Maio 
1990 

    IGE Ministério 
Educação 
(Portugal) 

STP/01.90 

 

Resumo: 

Relatório elaborado pelo coordenador da Missão realizada a S.Tomé e 
Príncipe, Dr. Manuel Tavares Emídio, no qual se apresenta a 
calendarização das actividades, orçamentos e propostas. Apresenta a 
caracterização e o enquadramento do projecto. Na missão participou, 
também, o Dr. António Landeira.  

Palavras – chave: manual escolar; formação. 

Ficha nº 3: CPLP 

Assunto Referência Data Serviço 

emissor 

Destinatário Codificação 

IV Conferência 

da CPLP 

 

Acta da 
Conf. 

Internacional 
dos 

Ministros da 
Educação 

22 e 23 de 
Novembro 

2001 

CPLP 

(Maputo) 

Países da 
CPLP 

CPLP/01.01 

Resumo: “IV Conferência dos Ministros da Educação da Comunidade dos Países de 
Língua Portuguesa: conclusões”. Áreas abordadas: 

1º: Avaliação educacional – aprovação do tema “Comunicação em LP no processo de 
ensino-aprendizagem no 1º ciclo do Ensino Básico”; 2º: Ensino à Distância e Mediatizado: 
dar importância ao projecto, quer a nível da formação de professores em exercício para o 
Ensino Básico, quer a nível do alargamento do acesso aos anos e séries terminais do 
Ensino Básico. 

3º: Ensino Técnico profissionalizante: aprovar o regime de formação técnica 
profissionalizante que integra o projecto de oferta formativa qualificante (6º e 8º anos) e o 
projecto de organização e gestão de formação em contexto de trabalho. 

4º: Ensino de Literatura e História: aprova o encontro de Literatura, a realizar no Brasil e o 
de História, em Lisboa, em 2002. 5º: Estatísticas de Educação: recomendar a continuidade 
deste trabalho. 6º: Fórum Mundial de Dakar: na sequência deste, realizar um Fórum de 
Educação para Todos (EPT) para apresentação dos planos nacionais de acção. 7º: Projecto 
estruturante da Educação: reestruturar os projectos estruturantes prioritários nos sistemas 
educativos. 8º: IILP: aprovar as regras de funcionamento deste Instituto. 

9º: Mobilização de recursos financeiros: identificar as fontes; captar os recursos. 

Palavras-chave: avaliação, ensino mediatizado, ensino profissional, indicadores, política 
educativa, sistema educativo. 



 
190 

Agrupámos as fontes recolhidas no centro de estudos do IPAD (documentos 

entre 1974 e 2002), GAERI (documentos entre 1987 e 2002), CIDAC (documentos entre 

1974-2002) e recolhidos pela internet entre 2000 e 2006, de acordo com o quadro abaixo 

apresentado: 

                                                Quadro nº6 

    Nº de fontes primárias por país e local de recolha 

          Países 

Locais 

Guiné-Bissau Cabo Verde S. Tomé e Príncipe 

GAERI 119 54 65 

CIDAC 15 9 7 

IPAD 9 9 9 

WEB 15 15 15 

Total 158 87 96 

  6.3.2. Desenvolvimento da rede conceptual de categorias e subcategorias 

De acordo com Albarello (2003), “a categoria é um elemento central na análise 

do conteúdo: trata-se de uma rubrica significativa ou de uma classe que junta elementos 

do discurso da mesma natureza, da mesma ordem, ou do mesmo registo.” (idem:81) 

As categorias, que reúnem grupos de elementos, sob um título genérico, devem 

ser únicas, objectivas, pertinentes, homogéneas e eficazes. A regra de exclusão mútua 

significa que um pedaço de material só cabe nessa categoria e de forma fiel. 

Procurou-se a repetição, a regularidade nos dados, objectivando a inferência e a 

compreensão destes. Concordando com Bardin (2004), tal como um detective, o 

investigador examina os dados e obtém informação sintetizada, organizada e em 

profundidade sobre o fenómeno. A inferência surge em função do modo como as 

informações foram transmitidas ou a natureza das variáveis observadas (Ketele e 

Rogiers, 1993). Bardin (2004) defende que a inferência baseada na dedução leva à 

interpretação e compreensão do conteúdo expresso. 
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A nossa análise incidiu sobre a análise dos significados, de forma temática 

(Bardin 2004:29), segundo procedimentos sistemáticos e objectivos de descrição do 

conteúdo das mensagens. Grosso modo, as categorias correspondem aos blocos dos 

guiões das entrevistas e estes às questões de pesquisa e aos objectivos que lhes estão 

subjacentes.  

A pertinência foi o critério fundamental da validação, estando directamente 

relacionada com o quadro teórico e com os objectivos que se têm perseguido. Deste 

modo, a categorização fez-se cuidadosamente, com o propósito de se encontrarem 

expressões, palavras-chave que contivessem um conteúdo expressivo. 

 Após recepção dos protocolos de entrevista, criámos vários sistemas de 

categorização que possibilitaram uma exploração positiva face aos objectivos 

perseguidos. Refira-se que o nosso objectivo é o da descrição e o da interpretação dos 

factos sociais com recurso à análise de conteúdo.  

Na esteira da História Oral a que temos recorrido importa referir que alguns 

autores, como Poirier, Valladon e Raybaut (1989:28-29) falam de oralitura para 

designarem os produtos que vão ser retirados da oralidade e transformados em texto, isto 

é, em “literatura”, depois de um tratamento de análise de conteúdo. A este propósito 

refere Vidigal (1994): 

“ A História Oral deve abarcar, assim, as condições da sua própria produção, pois lida com a 

história das relações e das emoções pessoais; por isso, é necessário desenvolver o aparelho crítico 

para suster e enquadrar o que é detectável de “partis-pris” no depoimento, aperfeiçoando a análise 

de conteúdo e a contextualização das informações recolhidas”. (idem:13) 

O nosso percurso aventureiro nesta oralitura contou com tempos e espaços 

diferentes, através dos quais tentámos descrever as sensibilidades, as emoções e as 

representações sociais dos nossos interlocutores.    

Os dados recolhidos através das entrevistas foram interpretados de acordo com o 

contexto em que foram produzidos. As categorias foram construídas de forma dedutiva e 

indutiva entre o que se conhece e o que é novo. Esta lógica norteou a construção do 

guião da entrevista. Os blocos constituem-se como categorias de análise. Nas fontes, as 

palavras-chave assumiram esse papel. 

As categorias de organização da análise das entrevistas resultaram, numa 

primeira fase, da reflexão sobre as práticas dos docentes e das suas opiniões sobre as 
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temáticas em análise. Esperávamos uma aproximação entre o que pensávamos que os 

nossos entrevistados nos dissessem de relevante e o que na realidade acontecia. 

Designámos estas categorias por categorias apriori para efeitos de análise. 

A nossa intenção era identificar os temas que iriam integrar as categorias de 

análise, o que pressupõe a reconstituição do texto que serve de quadro de referência a 

este sistema de categorias. 

6.3.3. Categorização: temas -chave   

Seguindo de perto Flores (1994:47), “uma categoria comporta um significado ou 

um tipo de significados” e como tal permitem-nos realizar o enquadramento conceptual 

das unidades. 

No nosso estudo as categorias foram consideradas de acordo com a interacção 

das lógicas dedutiva e da indutiva: a priori; obtidas a partir do nível de leitura, de 

carácter flutuante, correspondendo aos temas inferidos da análise do nosso texto; 

seleccionadas de acordo com a sua recorrência e relevância dada nas conversas; 

buriladas à medida que aprofundávamos o trabalho de análise; a posteriori dada a 

relevância do texto. Tivemos em conta que não bastava o mero discernimento sobre os 

conceitos. Estes foram utilizados com o valor que encontrámos na literatura que 

consultámos. Assim, exemplificando, para se verificar se existe uma relação directa 

entre as lógicas de acção e a transnacionalização das políticas educativas, ou entre as 

lógicas de acção e as representações sociais, a investigadora não se baseou na sua visão 

sobre o que devia ser, mas retirou informação do que lhe era dito, o que serviu de 

enquadramento e de limite.  

As categorias deste estudo são as seguintes: acesso à cooperação, construção da 

figura de cooperante, representações sociais das funções, lógicas de acção, o 

funcionamento da cooperação, o papel do Estado e a transnacionalização das 

políticas educativas, as quais correspondem aos temas organizadores do sistema de 

análise, cuja definição operatória é a seguinte: 

 Acesso à cooperação: pretende-se entender de que modo se procedeu o acesso à 

cooperação; quais as razões que conduziram à opção por esta via; de que modo e por que 

meios a mesma se realizou. Construção da figura de cooperante: perceber de que 

modo e em que local se constrói a identidade de cooperante e detectar a imagem pessoal 
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sobre a figura de cooperante. Representações sociais das funções: descortinar o 

reconhecimento do estatuto de cooperante e quais os contributos para o desenvolvimento 

da educação. Lógicas de acção: apurar as estratégias e os objectivos dos actores para 

compreendermos os seus comportamentos, as suas atitudes, as formas de desempenho 

das funções, tendo em conta os constrangimentos, não perdendo de vista os seus 

interesses e valores. Funcionamento da cooperação: perceber os mecanismos de 

funcionamento da cooperação e a sua percepção por parte dos actores. O papel do 

Estado e neste caso o do Estado português: inferir os interesses do Estado, no concerto 

das nações, com o sistema cooperação e, analisar a percepção que os cooperantes detêm 

sobre esses interesses. Transnacionalização das políticas educativas, categoria central 

deste estudo, na medida em que depois de analisarmos as anteriores, pretendemos 

perceber como se transfere o conhecimento sobre os sistemas educativos, de que modo 

se transpõem as práticas e como se descortina a transnacionalização das políticas 

educativas. 

Estas categorias foram desdobradas em subcategorias que resultaram dos temas 

seleccionados e justificados por nova leitura dos textos. Estas subcategorias traduzem o 

modo operatório que permite enquadrar os indicadores. 

6.3.4. As  subcategorias 

Na categoria acesso à cooperação definimos as seguintes subcategorias: 

deslocação, com a qual se pretende apurar se o indivíduo se deslocou sozinho ou 

acompanhado; selecção, em que se pretende inferir se o indivíduo foi seleccionado por 

concurso ou através de conhecimentos pessoais; informação, consiste em observar se o 

indivíduo detinha alguma ou nenhuma informação sobre o acesso; razões de acesso, 

verificar que razões nortearam o acesso à cooperação (aventura, conhecimento de novas 

culturas, espírito de solidariedade, razões financeiras); situação profissional, verificar se 

o indivíduo estava empregado ou desempregado e qual o imaginário de África.   

A categoria construção da figura de cooperante engloba as seguintes 

subcategorias: local da construção da identidade, em que se pretende verificar se a 

construção da identidade se concretiza cá (com a selecção e a assinatura do contrato), ou 

lá, com o exercício directo das funções); modo de construção - apurar o modo de 

construção dessa identidade (esforço pessoal ou tendo em conta a sociedade local); o 

encontro/choque com a realidade - observar como se procedeu o encontro com a 
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realidade e como isso se reflectiu no desempenho profissional; o eu pessoal/o eu 

profissional - analisar a complementaridade ou antagonismos existentes nestes dois 

percursos e de que modo se inter-influenciaram; tipo de perfil - apurar se existia um 

único perfil ou uma diversificação de perfis; inexistência de perfil - verificar se não 

existia um perfil enquadrador; reconhecimento da existência do grupo social de 

cooperantes - verificar se o indivíduo reconhecia a existência de um grupo social de 

cooperantes; desconhecimento do grupo social de cooperantes - entender se o grupo 

social de cooperantes passava despercebido e não era reconhecido; reconhecimento da 

figura pelos pares e reconhecimento da figura pelas entidades e pela sociedade - 

descortinar com estas duas subcategorias se o indivíduo se sentia reconhecido 

socialmente; reconhecimento de diferenças sociais face aos cooperantes estrangeiros - 

verificar se o indivíduo reconhece diferenças sociais existentes entre os cooperantes 

portugueses e os estrangeiros. 

A categoria representações sociais funções abrange as subcategorias: ser 

professor cooperante, sobre a qual se pretende obter a opinião do indivíduo sobre as 

suas representações a nível da vocação, ser cooperante vocacionado para a profissão e 

cooperação; a nível da formação e avaliação, ser professor cooperante formador e a 

nível mais afectivo, nomeadamente, ser cooperante generoso, solidário, amigo, 

revolucionário. A subcategoria atracção diz respeito à representação que o indivíduo 

detém sobre a atracção pelo percurso da cooperação. A subcategoria medo inclui os 

medos, concretamente o medo das doenças e o da insegurança. A subcategoria missão 

regista a representação do indivíduo sobre o seu trabalho e a sua percepção sobre o 

conceito missão. A subcategoria contributos para o desenvolvimento diz respeito às 

representações que o indivíduo assinala sobre os seus contributos para o 

desenvolvimento do país e da educação em geral. A subcategoria imagem pessoal inclui 

as representações sobre o desempenho e o estatuto de cooperante, sobre a situação social 

do país e da escola enquanto organização. As subcategorias reconhecimento da profissão 

e reconhecimento do estatuto referem-se às representações que o indivíduo possui sobre 

o reconhecimento, por parte dos pares, das entidades e da sociedade sobre a profissão e o 

estatuto de cooperante.   

A categoria lógicas de acção abarca as subcategorias: adaptação, com a qual se 

pretende verificar se a adaptação do cooperante foi fácil ou difícil; a natureza do 

trabalho, que pretende demonstrar se o indivíduo desempenhou, ou não, funções na área 
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da educação; as condições de trabalho, que pretende recolher a opinião do indivíduo 

sobre as condições de trabalho e o modo como estas se reflectem na sua praxis; as 

condições de vida, subcategoria que diz respeito às condições que eram oferecidas aos 

cooperantes; conflitos, subcategoria que nos dá a percepção sobre a existência, ou não, 

de conflitos e o modo da sua resolução; dilemas pessoais; dilemas provenientes da 

conjuntura social e política; dilemas resultantes da desorganização do sistema; dilemas 

profissionais, porquanto se referem a constrangimentos externos aos docentes, mas 

provocadores de angústias, tal como a falta de estágio, o fraco domínio da língua 

portuguesa por parte dos africanos, ou a aplicação de metodologias diferenciadas; a 

influência do meio no modo de actuação, subcategoria que demonstra a influência do 

meio e a forma como o cooperante gere essa influência; práticas pedagógicas, 

subcategoria da qual se pretende inferir o trabalho desenvolvido pelo cooperante, 

malgrado as dificuldades existentes; recompensa, subcategoria que engloba a 

recompensa com a carreira e a recompensa obtida a nível do trabalho e do percurso; 

relações interpessoais, subcategoria que inscreve a opinião dos entrevistados sobre a 

relação interpessoal com os pares, com as entidades, com os alunos e com o povo; 

satisfação, subcategoria que diz respeito à satisfação global, quer com o trabalho, quer 

com a vida. 

A categoria funcionamento da cooperação aglomera as seguintes subcategorias: 

finalidades e objectivos da cooperação, com a qual se pretende saber se os cooperantes 

conhecem os objectivos e as finalidades inerentes aos programas de cooperação; a 

situação inversa é verificada com a subcategoria finalidades, objectivos, estrutura e 

funcionamento da cooperação (desconhece); condicionalismos externos, em que se 

pretende recolher opinião sobre a posição de outros países de forma diacrónica e que 

razões condicionaram a actuação do Estado português; condicionalismos internos e 

fragilidades, subcategoria que nos permitirá descortinar os constrangimentos internos, 

bem como as condicionantes que impediram que os programas se executassem em 

pleno; o papel da Embaixada, subcategoria que nos permitirá obter a visão dos 

indivíduos sobre os apoios e as dificuldades que as embaixadas tinham; funcionamento 

dos serviços, subcategoria que permitirá a recolha de opinião sobre os serviços da 

cooperação, quer a nível do seu funcionamento razoável, quer a nível da sua inoperância 

(falta de articulação entre serviços); pontos fortes, subcategoria que permite identificar 

pontos fortes da cooperação (avaliação, construção de bairros para cooperantes). 
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A categoria, o papel do Estado, contém as seguintes subcategorias: centros 

culturais, subcategoria que permite visualizar os interesses do Estado em manter os 

Centros Culturais e qual o desempenho destes no terreno; políticas de cooperação 

(objectivos, finalidades e prioridades) - subcategoria com a qual se pretende obter 

informação sobre o modo como eram entendidas as finalidades, as prioridades e os 

objectivos das políticas de cooperação; políticas de cooperação (estratégias) - 

subcategoria destinada a analisar o papel do Estado enquanto mentor de políticas e a 

mudança de estratégias em função dos interesses; eixos estruturantes (APD, bilateral, 

multilateral, organizações) - subcategoria que incidirá sobre o modo como se 

operacionalizam as políticas de cooperação a nível da Ajuda Pública ao 

Desenvolvimento, da cooperação bi e multilateral e do papel das organizações; críticas - 

subcategoria que elencará as críticas feitas pelos cooperantes ao desempenho do Estado; 

dificuldades -subcategoria que engloba a percepção dos indivíduos sobre as dificuldades 

que o Estado enfrenta; recomendações - subcategoria que recolhe a opinião dos 

entrevistados sobre a forma de melhorar o papel do Estado. 

A categoria transnacionalização das políticas educativas reúne as subcategorias: 

governança (boas práticas), subcategoria que permitirá identificar a aplicação de boas 

práticas, bem como ver o papel do conhecimento neste processo, o modo como circula e 

como é (re) produzido; globalização educativa - subcategoria para a recolha de opinião 

sobre o fenómeno da globalização na educação; sistema educativo, neste caso o do país 

em estudo, subcategoria para perceber se o sistema educativo local é similar ao 

português; o papel das organizações internacionais. A nível das políticas educativas 

pretende-se recolher a visão dos entrevistados sobre as mesmas no sentido de se verificar 

se são políticas educativas indefinidas, inconsistentes, políticas educativas híbridas, 

políticas educativas desadequadas, ajustadas (ajustamento), convergentes 

(convergência). Continuando com as políticas educativas pretende-se inquirir como as 

mesmas são transferidas e quem as transfere: transferência, modo e meios, quais os 

interesses dos actores, de que modo apoiam a construção dessas políticas, contributos 

para a construção das políticas educativas, que obstáculos surgem ao longo do 

processo, constrangimentos das políticas educativas. Dada a conjuntura histórica em que 

decorre este estudo e emergente do discurso dos entrevistados contempla-se o papel dos 

cubanos nos países em análise, através da subcategoria adopção do modelo cubano, não 
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só pela adopção de um modelo diferente do do português, como também pelos conflitos 

que surgiram com os cooperantes. 

6.3.5. Derivação dos indicadores  

Por unidade de registo (indicador) entenda-se todo o segmento de texto com 

autonomia e com significado e que nos testemunhem informação. É convencional e de 

grandeza determinada.  

Flores (1994), chama-lhe unidade de conteúdo; Mucchielli (1982), unidades de 

sentido; Bardin (2004), unidade de significação que corresponde ao segmento de 

conteúdo a considerar como unidade de base: “unidade de significação a codificar e 

corresponde ao segmento de conteúdo a considerar como unidade de base, visando a 

categorização e a contagem de frequência” (idem:100).  

Nesta fase, o nosso objectivo era identificar nova informação que nos permitisse 

complementar informação já obtida. Só as assinalámos e não quantificámos a frequência 

com que apareciam no texto. O material empírico foi tratado de modo a tornar-se 

significativo e válido pelo que foi codificado em unidades de registo e em unidades de 

contexto que, depois, foram categorizadas. 

Destas unidades de registo resultaram, por inferência, conceitos, que as 

identificaram no âmbito da globalização e das políticas educativas, constituindo uma 

ponte entre o nível de descrição e o da inferência. A estes conceitos enquadradores do 

sentido das unidades de registo chamámos indicadores. Contêm informação sobre cada 

categoria, traduzindo o modo como cada cooperante materializa a transposição das 

políticas educativas. Depois desta operação que incidiu em cada entrevista 

estabelecemos o nosso sistema de categorias.   

6.3.6. Codificação 

A codificação é um processo nuclear e inclui a comparação contínua dos 

fenómenos e a formulação das questões dirigidas ao texto. O processo de codificação 

parte dos dados para conduzir à elaboração das teorias através de um processo de 

abstracção. (Flick, 2005:180) Condensa “conceitos universais”; estabelece relações entre 

eles ou entre conceitos e categorias. Segundo este autor, o objectivo da codificação é o 
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de “segmentar e compreender um texto, elaborar e atribuir-lhe categorias, ordenando-as 

no discurso do tempo”. 

Na realidade, era importante proceder à codificação para se obter uma descrição 

mais concreta das características do objecto de estudo ou seja, agregar as unidades para 

se descrever o conteúdo. Quando se codifica caminha-se no sentido da precisão porque 

atribuímos um código a cada conjunto - categoria+subcategoria+indicador, que 

consideramos fundamental nas entrevistas a analisar. 

Para muitos autores, a operação de categorização é igual à de codificação 

(Glasser 1978; Strauss e Corbin, 1998; Miles e Huberman 1984; Neuman, 1994; Kelle, 

2003).  

No método da “grounded theory” são utilizadas a codificação aberta, a axial e a 

selectiva. Na primeira faz-se a decomposição, a análise, a comparação a 

conceptualização e a categorização dos dados. Vão-se colocando as questões, fazem-se 

as comparações com o objectivo de se agruparem os conceitos em categorias. Ocorre um 

questionamento constante dos dados, conceptualizam-se as respostas, retorna-se à 

análise efectuada até à saturação do processo.  

A codificação axial ocorre numa fase posterior e consiste em reorganizar os 

dados já conceptualizados, estabelecendo ligações entre as categorias indo para lá das 

suas dimensões. Estabelece-se uma categoria central em relação à qual as outras 

estabelecem relações de subordinação. Durante esta codificação o investigador move-se 

entre o pensamento indutivo (define categorias que subentendem uma relação entre 

outras categorias) e o dedutivo (verificação destas junto dos dados), através do método 

da comparação constante.  

A codificação selectiva consiste num processo de selecção da categoria central à 

volta da qual todas as outras são integradas. O investigador constrói a narrativa do 

fenómeno central do estudo. Ex: o colapso da escola colonial levou à 

transnacionalização das políticas educativas, num contexto de grande precariedade 

económica, política e social, das ex-colónias, o que fez com que os cooperantes 

portugueses e estrangeiros fossem para África. Simultaneamente, os estados intervieram 

num contexto de cooperação. As consequências deste processo resultaram na 

transferência e adopção de modelos, nem sempre ajustados ao meio, causadores de 

conflitos, de desgaste de verbas, em resumo projectos inoperacionais. A este processo 
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não está alheio o fenómeno da globalização nem as políticas educativas neoliberais. 

Alguns países aproveitaram melhor do que outros a ajuda pública ao desenvolvimento 

prestada por Portugal e por outros países.  

Nós optámos pela codificação que o programa Atlas Ti fornece, do qual daremos 

conta mais adiante, o que facilitou este trabalho, dado o número elevado de páginas 

submetidas a tratamento, o que, manualmente, teria sido difícil de concretizar.  

6.3.7. Validação dos instrumentos 

Pretendemos agora demonstrar que foi nossa preocupação tratar os dados 

disponíveis sem ambiguidades, de forma fiável e válida. Sabemos quão difícil se torna a 

utilização/aplicação do termo “objectividade” no paradigma qualitativo. 

A nossa preocupação era apresentar dados fiáveis e válidos, conceitos que 

importa agora descortinar.  

Por validade entenda-se (Fortin, 1999:141) “a autenticidade dos factos 

demonstrados numa investigação”, sendo esta medida a nível interno e externo. No 

primeiro caso as conclusões devem ser plausíveis entre a relação causa-efeito, ligando a 

variável dependente à independente; no segundo caso poderá ocorrer a generalização dos 

resultados a outras populações ou contextos dos estudados na investigação. O nosso 

objectivo é tentar eliminar as fontes de erro e reduzir as influências externas que possam 

alterar os resultados. 

Ketele e Rogiers (1993) debruçando-se sobre esta questão caracterizam a 

validade a nível de conteúdo, de construção e de comunicação: a validade de conteúdo 

passa pela coerência do mesmo, a validade de construção, pela coerência da construção 

do utensílio e a validade de comunicação se todos compreenderem da mesma maneira a 

informação que deve ser recolhida.  

Tuckman (2000) refere que a validade interna é importante para a aceitação dos 

resultados da investigação e a externa, a partir dos processos utilizados, tem em vista a 

generalização: 

 “Um estudo tem validade interna se o seu resultado está em função do programa ou abordagem a 

 testar, mais do que outras causas não relacionadas sistematicamente com esse estudo. A validade 

 interna afecta a nossa certeza (certainty) de que os resultados da investigação podem ser aceites, 

 baseados no design da investigação”. (idem:8) 
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A validade dos instrumentos que criámos resulta do enquadramento teórico, bem 

como da forma como os construímos. O guião foi sujeito à apreciação de um 

investigador especialista (docente da FPCE), o qual se pronunciou sobre os objectivos, 

blocos temáticos e estratégia delineada. Para evitar erros sistemáticos na recolha destes 

dados seguimos as recomendações de Ghiglione e Matalon (1992). 

Por outro lado, o nosso sistema de categorias, delineado em função dos nossos 

objectivos, criado em função de critérios de exaustividade e exclusividade asseguram-

nos a validade interna. A fiabilidade das categorias foi confirmada por um professor 

universitário e por investigadores na área das Ciências da Educação 

A validação do quadro de categorias e subcategorias foi realizada do seguinte 

modo: pedindo ao entrevistado que revisse o texto escrito, através dos comentários que 

assim entendesse, podendo sugerir alterações, quer modificando a sua opinião, quer 

acrescentando ou suprimindo informação. Num segundo momento, na definição de 

subcategorias e na delimitação de indicadores, num processo negociado entre a 

investigadora, um professor da faculdade e outros investigadores. 

De acordo com Vala (2003) a forma mais simples de calcular a fidelidade entre 

dois codificadores é dividir o número de acordos entre codificadores pelo total de 

categorizações efectuadas por cada um. Todavia, se os codificadores operarem segundo 

um critério desadequado de classificação, poderão, do mesmo modo, ocorrer 

coeficientes elevados de fidelidade, o que não quer dizer sinónimo de validade. 

Ao longo deste processo tivemos sempre em conta a triangulação dos dados na 

medida em que esta permite aumentar a consistência interna e serve sempre, de acordo 

com Flick (2005), para: 

“(…) enriquecer e completar o conhecimento e para ultrapassar (de forma sempre limitada) o 

potencial epistemológico de cada método específico. A triangulação pode ser um processo de 

enraizar melhor o conhecimento obtido com os métodos qualitativos. Enraizar não significa, aqui, 

testar resultados, mas ampliar e completar sistematicamente as possibilidades de produção de 

conhecimento. A triangulação é mais uma alternativa à validação que uma estratégia de validação de 

resultados e procedimentos, melhorando o alcance, a profundidade e a consistência dos 

procedimentos metodológicos.” (idem:231) 
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Síntese conclusiva 

Concluindo este capítulo, diremos que desenvolvemos um modelo com base no 

método da grounded theory, o qual nos parece pertinente e fundamentado devido aos 

seguintes factores: 

1º- as vantagens do computador permitiram este tratamento exaustivo, sem o qual 

dificilmente obteríamos a mesma qualidade de resultados. A análise conceptual 

beneficiou das funcionalidades da criação de redes, de relações e hiperligações 

disponíveis no Atlas Ti; 

2º - o modelo teórico resultou da saturação dos dados, alternando entre a lógica 

dedutiva e a indutiva, pois as relações entre as categorias emergiram dos dados 

recolhidos, tendo por base uma análise sistemática. É certo que já dispúnhamos de 

referências teóricas importantes relativamente à transnacionalização das políticas 

educativas e aos contextos africanos em que decorriam as experiências. Foi possível, 

através desta matriz, cruzar os percursos e as experiências, no âmbito da cooperação, 

com os conceitos fundamentais desenvolvidos no enquadramento teórico porque como 

refere Flick (2005):  

“Nas Ciências Sociais, o texto não é apenas um instrumento de registo de dados e uma base de 

interpretação e, consequentemente, uma ferramenta epistemológica, mas também, e acima de 

tudo, um instrumento de mediação e comunicação dos achados e do conhecimento.” (idem: 241)   

Ao longo desta investigação tivemos tentações em alterar o nosso percurso, dada 

a riqueza de informação que tínhamos entre mãos e, por isso, o nosso dilema tomava 

corpo: a História da cooperação ou as “estórias” da cooperação? Histórias de vidas 

profissionais? Retratos biográficos? Arrepiávamos caminho porque corríamos sérios 

riscos de nos perdermos dadas as nossas tentações em mudar de percurso várias vezes. A 

dialéctica do estudo centrava-se no presumível antagonismo entre duas lógicas 

diferenciais a nível da transnacionalização das políticas educativas: a do Estado e a dos 

docentes. A desestruturação analítica dos textos conduziu-nos à interpretação analítica 

dos discursos.  

Traçadas as linhas metodológicas que subjazem a este estudo e justificadas as 

nossas opções, vamos agora caracterizar o contexto deste estudo antes de apresentarmos 

a nossa reflexão final sobre os dados que emergiram das entrevistas e da pesquisa 

documental. 
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II Parte: O contexto do estudo  

  

 Introdução  

Na II parte deste trabalho pretendemos traçar um quadro teórico dos 

pressupostos, objectivos e resultados da política da cooperação portuguesa nos seus 

aspectos macro, meso e micro, tendo em conta os meios e instrumentos de acção, a 

própria orgânica do sistema de cooperação para, depois, nos centralizarmos sobre a 

questão da educação (cap.I e II). 

O capítulo III é dedicado à política de cooperação nos países do nosso estudo, 

tendo em conta que estes espaços são considerados áreas prioritárias de intervenção da 

cooperação portuguesa.  

No capítulo IV, designado de “política de cooperação: a emergência de novas 

dinâmicas de regulação”, será analisada a Cooperação portuguesa e a multilateralidade 

das políticas educativas, tendo em conta os pressupostos, objectivos e resultados face a 

outros organismos dadores tais como: Banco Mundial, PNUD, FMI, UNESCO, 

Convenção de Lomé, Comité de Apoio ao Desenvolvimento (CAD) da OCDE. 

Passaremos em revista a Ajuda Portuguesa ao Desenvolvimento (APD) no âmbito das 

interdependências das políticas educativas: o tipo de serviços e investimentos por parte 

de Portugal na área da educação e as novas tendências da APD, tendo em conta os 

mecanismos da globalização e as recomendações das cimeiras e conferências 

internacionais.  

Explicitaremos o nosso entendimento sobre a concepção de cooperação bilateral 

e multilateral, dos programas indicativos de cooperação, bem como sobre as acções a 

desenvolver e os projectos concretizados na área da Educação, nos três países africanos 

onde decorre a acção dos nossos interlocutores, os cooperantes.  
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Cap.I: Natureza das políticas e política de educação no contexto da Cooperação 

Portuguesa 

 Mantendo a identidade dos estados envolvidos nos acordos de cooperação foi 

necessário ultrapassar as crispações resultantes da política colonial para que o governo 

português, em conjunto com as jovens repúblicas, traçasse as linhas orientadoras da 

política de cooperação, tendo em conta que também a ex-metrópole saía de um regime 

ditatorial e dava os primeiros passos para a democracia.  

 Refira-se que Portugal fora um país isolado da comunidade internacional, 

envolvido numa guerra colonial que durara treze anos, em vários teatros de operação e 

que só depois da Revolução de Abril de 1974, estabelecera relações com as suas ex-

colónias, recuperando o respeito internacional e evidenciando uma nova capacidade de 

afirmação político-diplomática.  

 Neste sentido, as políticas que vieram a ser seleccionadas tiveram que ser 

enquadradas no âmbito de políticas mais vastas ditadas pelos países do “centro”. 

Portugal não podia perder o lugar “privilegiado” que detinha face às suas ex-colónias e 

tratou de se “alinhar”, tal como se pode verificar pela citação que passamos a 

transcrever, da autoria de um responsável político do Ministério dos Negócios 

Estrangeiros do XII Governo Constitucional: 

“Ao definir os objectivos e a forma de conduzir politicamente a nossa cooperação, tivemos 

sempre em conta o «modo de ser português», ou seja, uma vocação, unanimemente reconhecida 

para manter abertas as fronteiras do País e da Europa. Ao longo dos seus séculos de História, 

Portugal nunca se resignou a limites fechados (…) foi, assim, natural que, logo após as 

independências dos territórios que então constituíam o Ultramar português em África, se 

procurasse, em Lisboa, encontrar sucedâneo para a antiga relação colonial e formas de 

participação no esforço internacional de ajuda ao desenvolvimento” (Portugal, Dez anos de 

Cooperação:1995)  

 Em termos de interesse nacional, ou seja a nível macro, a Cooperação era 

entendida como uma “política de interesse nacional e de longo prazo”. “Interesse 

nacional significava (…) impor uma política de cooperação representativa da afirmação 

da presença de Portugal no Mundo” (Portugal, Dez anos de Cooperação, 1995:VIII-IX). 

Deste modo, era necessário criar consensos para que o país não ficasse à margem do 

concerto das nações que então se alinhavam para apoiar as jovens repúblicas. 
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 No que concerne à projecção externa, a política de cooperação regia-se pelo 

princípio da coerência ao qual estava subjacente o interesse nacional e as relações 

cordiais entre estados, com base num diálogo franco e aberto, discurso este que se 

consubstanciou em vários normativos: 

 “ (…) com a intenção de as partes interessadas estabelecerem e desenvolverem relações de 

cooperação activa construtiva nos mais variados domínios, numa base de independência, respeito 

mútuo, igualdade e reciprocidade de interesses e de relações harmoniosas entre os respectivos 

povos” (Dec. Lei nº 363/85 de 10 de Setembro) 

Ainda em fase de rescaldo revolucionário, Portugal pautou a sua política externa, 

nomeadamente para com as suas ex-colónias, pelos princípios da solidariedade, da 

promoção e consolidação da democracia e do Estado de Direito, do respeito pelos 

Direitos do Homem e das liberdades fundamentais, pela defesa e afirmação da Língua 

Portuguesa e, sobretudo, pela procura da paz dado que, em alguns países, se instalara a 

guerra civil. 

A exequibilidade desta política traduziu-se, logo em 1975, pelo envio de 

cooperantes portugueses para as jovens repúblicas africanas, destinados sobretudo à área 

da educação, porquanto se antevia a necessidade da formação dos futuros quadros 

nacionais. O número de africanos, com formação académica, era insuficiente para suprir 

a debandada dos quadros portugueses. 

Por seu lado, os estados africanos assumiram como herança as estruturas 

educativas legadas pela ex-metrópole; assumiram a renovação dos sistemas educativos, 

movidos pelas ideologias de unidade nacional e de desenvolvimento económico e, 

apoiados pelos demais estados, enveredaram pela massificação das escolas. Este projecto 

só se tornou exequível nos primeiros anos pós-independência devido ao apoio prestado 

pela cooperação bi/multilateral.   

O carácter que a cooperação portuguesa foi assumindo pode ser integrado, de 

acordo com Pereira (1991), em dois modos que consideramos complementares: a 

cooperação de substituição e a cooperação de formação ou capacitação: 

“ A cooperação de substituição [é aquela] em que os cooperantes dos países industrializados são 

supostos preencher as lacunas em profissionais e quadros do país, enquanto estes não se formam 

– mas acabam por preencher os lugares deixados vagos desde a colonização por sucessivas ondas 

de cooperantes. (…) A cooperação de capacitação [é aquela] em que o cooperante é suposto 

treinar os homólogos locais, assessorar e orientar a formação dos recursos humanos locais e 
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sobretudo fazer a formação de formadores. Desta distinção decorre entre outras coisas o benefício 

– a curto ou a longo prazo – para o país apoiado.” (idem: 23)  

A nossa investigação permitiu-nos descortinar estas fases: numa primeira etapa o 

envio de cooperantes serviu para colmatar as falhas ocorridas nos quadros da 

administração, fruto da descolonização, assistindo-se ao envio de um número 

significativo de cooperantes; numa segunda etapa, que podemos situar a partir dos anos 

80, a cooperação centrou-se na formação de quadros, ou seja, na criação de homólogos 

no terreno.  

Por outro lado, a seguir à Revolução de 1974, o sistema educativo português 

entrava em transformações profundas que se traduziram por “um modelo educativo 

emergente”, que só viria a normalizar a partir de 1976, tal como já referimos 

anteriormente. 

Os programas de governo instalados a seguir a Abril de 1974 afirmaram o desejo 

de manter relações estreitas e de amizade e cooperação com os novos países, tal como se 

pode verificar pelo programa de política económica e social do III governo provisório da 

República Portuguesa, de 7 de Fevereiro de 1975:  

“ (…) Finalmente e porque Portugal não poderá rejeitar as suas responsabilidades históricas e 

morais para com os novos estados em formação, teremos de continuar a fornecer-lhes, sem 

paternalismos, nem ambições neocolonialistas, a ajuda técnica, humana e financeira que estiver 

na medida das nossas possibilidades (…)” 

A principal questão que se colocava era a da organização eficaz do serviço 

educativo, de modo a que as escolas servissem as populações e, dadas as dificuldades de 

governação por parte dos novos estados, a cooperação foi um dos meios utilizados para a 

concepção das políticas educacionais que se vieram a delinear. Os estados africanos 

enveredavam por uma política desenvolvimentista no sentido da escolarização da 

população juvenil, do combate ao analfabetismo, da formação de quadros, enfim, da 

recuperação de um atraso educativo que era urgente ultrapassar.     

O envio de cooperantes operacionalizava os princípios que norteavam a 

cooperação na área da educação: o de promover a formação de quadros, o de contribuir 

para uma educação igualitária, ou seja, a criação de uma escola para todos, princípio do 

qual o Estado Novo se arredara. 

Seguindo o estudo de Pereira (1991), o número de cooperantes cresceu entre 

1974 e 1980, atingindo o seu máximo em 1980; entre 1980 e 1984 manteve valores 
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estáveis (a uma média de 40 casos por ano). A partir de 1985 e até 1987 (data final do 

seu estudo), o número de partidas decresceu, apresentando valores tão baixos quanto os 

de 1974. A vaga pioneira (1974-1979) era constituída, essencialmente, por jovens com 

menos de 25 anos (2/3 do total de efectivos) e, a partir de 1980, a maioria já tinha mais 

de 25 anos, sendo que as missões rondavam os dois anos no terreno.  

O envio de cooperantes nem sempre se procedeu da melhor forma e as condições 

oferecidas não foram as ideais, tal como refere o estudo do grupo de trabalho da 

Comissão do Sistema Educativo (CRSE): 

“ (…) Muitos não têm nem as habilitações académicas requeridas para docência da língua 

portuguesa, nem a formação pedagógica adequada; o apoio de Portugal à sua acção é, na 

generalidade deficiente e contrasta flagrantemente com o que os outros cooperantes estrangeiros 

recebem dos respectivos países; (…) estão mal instalados, ganham pouco, não têm apoio 

logístico, nomeadamente no plano alimentar, enfrentam dificuldades diversas com a educação dos 

filhos.” (idem:92) 

 Com esta investigação verificámos que, na área da educação, os cooperantes 

eram, na realidade, jovens que se tinham dedicado a estas missões por variadas razões, 

entre as quais ressaltam o espírito de solidariedade, a vontade de querer ajudar, o desejo 

de conhecer novos contextos culturais e uma certa dose de aventura. As idas de efectivos 

tão jovens mereceram, por parte de um dos nossos entrevistados com responsabilidades 

políticas, a seguinte explicação: os jovens eram o elo mais fácil para se recuperar das 

fricções diplomáticas resultantes do processo de descolonização. 

Contudo, outras áreas mereceram, também, a atenção da ex-metrópole e esta foi 

assinando acordos de amizade e de cooperação técnica, definindo, paulatinamente, uma 

política de cooperação que se ajustou aos parâmetros internacionais, sobretudo em finais 

da década de oitenta e durante os anos noventa. De referir que Portugal, também, vivera 

isolado: o seu relacionamento com a África era, quase exclusivamente, com as ex-

colónias; não estava integrado na Comunidade Europeia e as comunidades de 

portugueses espalhadas pelo mundo, pouca ou, quase, nenhuma atenção recebiam. 

 Na prossecução da sua política de cooperação era certo que, para com os países 

africanos de língua oficial portuguesa, Portugal deveria empenhar-se numa ajuda que 

promovesse a criação de bases sólidas para um desenvolvimento auto-sustentado. É 

neste contexto que as autoridades portuguesas aprofundaram, lentamente, o consenso 
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nacional quanto às grandes linhas orientadoras da política de cooperação para o 

desenvolvimento, quer a nível bilateral, quer no plano multilateral. 

  A política da cooperação portuguesa era entendida como tendo uma dupla 

dimensão: a do suporte para a definição de objectivos para a cooperação para o 

desenvolvimento, através de um quadro institucional e orgânico próprio e a do 

aproveitamento das potencialidades e interacção desses objectivos, visando a 

maximização e a optimização dos recursos a afectar a essas políticas, conferindo-lhes 

um grau de descentralização e contribuindo para o fortalecimento dos estados. 

 Todavia, diversos factores condicionaram a cooperação pelo que os resultados 

programados acabaram por não coincidir com os concretizados. Pontífice (2005) aponta 

alguns aspectos sobre esta matéria, mormente a concepção do conceito de cooperação, 

porquanto este é entendido, mais, como uma ajuda, um apoio ou uma assistência e não 

como uma colaboração mútua ou uma acção conjunta com vista a atingir um 

determinado fim. Muitas vezes, predomina a ideia de uma política em que uma das 

partes dá e a outra recebe o apoio económico, cultural e técnico, o que acaba por se 

reflectir na forma como são concebidos, executados e avaliados os projectos.  

Por outro lado, segundo a autora, o país receptor nem sempre consegue criar as 

condições para a execução dos projectos:  

“Da parte do país receptor, muitas vezes o projecto ‘cai do céu’ sem que estejam realmente 

criadas todas as condições para a sua aplicação, principalmente ao que respeita à obrigatoriedade 

de garantir a contrapartida nacional financeira necessária e indispensável ao desenvolvimento das 

acções no terreno. Além disso, geralmente acossada por constrangimentos financeiros e pelas 

condições draconianas impostas pelo BM e pelo FMI, essa ajuda acaba por constituir uma forma 

de aliviar temporariamente o OGE do país de alguns encargos. No entanto, muitas vezes 

terminado o projecto, as finanças do Estado não estão em condições de voltar a garantir as 

dotações orçamentais necessárias à continuação das acções.” (idem: 93-94) 

A situação socio-económica dos países e a debilidade do papel do Estado 

explicam a ocorrência de uma multiplicidade de factores que condiciona uma boa prática 

da cooperação. A ausência de um diálogo permanente entre os actores, a falta de 

articulação entre a vontade política e o conhecimento contam-se entre os 

constrangimentos para uma execução eficaz dos projectos. Por isso se torna importante 

fortalecer a capacidade dos estados, de modo a atingir-se uma boa governança.   
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A figura abaixo-indicada, por nós elaborada, com base no Relatório sobre o 

desenvolvimento humano (2000), permite-nos visualizar os mecanismos contribuintes 

para o fortalecimento da capacidade dos estados.   

 

De acordo com a leitura da figura nº2, a capacidade institucional do Estado pode 

ser reforçada através de regras e limitações, de uma maior pressão competitiva e da 

participação de outras “vozes”, mormente a da sociedade civil. 

O apoio da cooperação portuguesa, através de diversos projectos de que adiante 

falaremos contribuiu para esse reforço institucional. 

Sublinhe-se a natureza da política de Cooperação, tendo em conta que a “ (…) 

África representa a diferença específica na definição da personalidade político-

diplomática portuguesa: o facto de essa política se traduzir numa «Vocação Histórica» 

que contribui para a definição da nossa identidade em política externa ” (Portugal, Dez 

anos de Cooperação, 1995:12), dados os laços linguísticos, históricos e culturais que 

unem as ex-colónias a Portugal. 

A Cooperação entre Portugal e os PALOP enveredou pelos níveis bilateral e 

multilateral. No primeiro caso, a cooperação consubstanciou-se nos Programas 

Indicativos de Cooperação (PIC’s) que dedicam especial atenção às iniciativas das 

autarquias, sociedade civil em geral e ONG’S em particular, para além da cooperação 

governamental. No segundo, a multi-lateralidade é estabelecida face aos discursos 

Voz e parceria 

Conselhos    deliberativos 

Co-produção 

 

Pressões competitivas 

Descentra-

lização 

Regras e limitações   

Quadro institucional e orgânico próprio 

Optimização recursos    
  

               Fig. nº 2 
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instituídos pelo CAD, União Europeia, Banco Mundial, Agências especializadas da 

ONU, entre outros.  

Deste modo, Portugal reequaciona as suas estratégias e interesses face às 

diversas agendas internacionais, as quais definem as políticas condicionantes dos fluxos 

financeiros adstritos à Ajuda Pública ao Desenvolvimento (APD). 

A partir de 1980 os programas governamentais apontam no sentido das relações 

bilaterais “Estado a Estado” (programas do VI, VII, VIII governos). Delinearam-se 

“Programas-Quadro” bienais que seriam aplicados em áreas de intervenção prioritária, 

nomeadamente na educação. 

De referir que também é nesta década que a maioria dos estados adopta as 

medidas neo-liberais. Aliás, desde finais de 70 que os estados enveredaram por um 

complexo processo de reestruturação como resposta a pressões externas associadas à 

globalização económica e política (Robertson e Dale:2001). Os mecanismos de governo 

e de governação passaram a ser orientados pelos princípios neoliberais: liberalização de 

mercado, privatização, capacidade de resposta à lógica mercantil, empreendedorismo ou 

maior flexibilização da mão-de-obra. 

Nos finais da década de oitenta a cooperação passou a assumir um carácter 

multilateral e assinaram-se os Programas Indicativos de Cooperação, já nos finais da 

década de noventa (com Cabo Verde em 1999; com a Guiné em 2000, já que em 1998 

rebentara a guerra). 

O sentido “pragmático” da estratégia a aplicar ao domínio da Cooperação levou 

a que, na fase das negociações que antecederam a Lomé IV, o governo português 

propusesse, em Janeiro de 1988, que os “Cinco” fossem considerados como um “grupo 

regional”, dada a unidade linguística. Em 1990, em Bissau, institucionaliza-se o 

corolário “5+1”. 

Após a queda do Muro de Berlim, Portugal empenhou-se, ainda mais, na 

coordenação das políticas de cooperação com os Países Africanos de Língua Oficial 

Portuguesa. O ano de 1995 foi marcado pela preparação da criação da Comunidade dos 

Países de Língua Portuguesa36 (CPLP). 

                                                 
36 A declaração constitutiva e os estatutos da CPLP foram assinados em Lisboa a 17 de Julho de 1996 e 
publicada no D. R. nº67, I Série-A de 20/03/97: Resolução da Assembleia da República nº14/97.  
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Criada em 1996, esta Comunidade visa aumentar o peso destes países nos 

fóruns internacionais e, sobretudo, reforçar as relações de solidariedade entre os países 

de língua portuguesa, quer no plano político-diplomático, quer no plano da cooperação 

em geral. Pretendia-se “ consolidar a realidade cultural nacional e plurinacional que 

confere identidade própria aos países de língua portuguesa, reflectindo o relacionamento 

especial existente entre eles e a experiência acumulada em anos de profícua concertação 

e cooperação” (Resolução da Assembleia da República nº14/97). 

A CPLP pretende, através de acções conjuntas, apoiar projectos de ajuda ao 

desenvolvimento dirigidos aos espaços de língua portuguesa. As acções a desenvolver 

inscrevem-se no domínio da cooperação interparlamentar, da cooperação económica e 

empresarial, da cooperação no domínio universitário, da ajuda humanitária, da 

preservação do meio ambiente, do respeito pelos direitos humanos, da erradicação do 

racismo e da xenofobia, do reforço da condição social da mulher, do intercâmbio de 

jovens, apenas para nos referirmos aos principais objectivos. 

A CPLP considera imperativo reafirmar a importância da Língua Portuguesa na 

medida em que a mesma constitui um vínculo histórico e um património comum 

resultante da convivência secular, pelo que é de “incentivar a difusão e enriquecimento 

da língua portuguesa, potenciando as instituições já criadas ou a criar com esse 

propósito, nomeadamente o Instituto Internacional da Língua Portuguesa (IILP)” 

(Resolução da Assembleia da República nº14/97). 

Na transição do milénio a nossa cooperação pautava-se por objectivos como: a 

promoção da melhoria das condições de vida das populações dos países em 

desenvolvimento e a consolidação da democracia e do Estado de Direito; a assunção de 

uma postura político-diplomática de promoção e aprofundamento do diálogo euro-

africano; a concessão de prioridade aos Estados africanos de língua portuguesa; o 

desenvolvimento de um bom relacionamento entre Portugal e esses estados, na base de 

coordenação política e diplomática e aproveitando os laços de língua, de cultura e de 

confiança existentes; a promoção e defesa da Língua Portuguesa tendo em consideração 

a sua função aglutinadora e estruturante no desenvolvimento; o apoio à saúde, à 

educação e à ciência, através de uma cooperação institucional que engloba a assistência 

técnica e formação, visando o reforço do Estado de Direito e da sociedade civil, da 

eficácia e da transparência da acção administrativa; a promoção da cooperação 
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Fig.nº3 

Estado, Mercados e 
Sociedade civil 

 

ONG’s  

Cooperativas 

 

Organizações 
voluntárias 
privadas 

Sociedade civil (voz e 
acção colectiva) 

 
     
     Empresas 
    Sindicatos, 
  Assoc. Profiss 

Sector privado (lucro e 
competição) 

Fonte: Relatório do desenvolvimento humano (2000: 123).  

Estado 

(hierarquia e controle) 

empresarial e o apoio ao desenvolvimento do sector privado e a cooperação técnico-

militar. 

Refira-se que estes vectores orientadores resultam, também, das decisões que os 

países do centro tomam nos fóruns internacionais, as quais são seguidas pelos países 

semi-periféricos e periféricos. A figura nº 3, por nós adaptada, demonstra a conjugação 

de interesses do Estado, mercados e sociedade civil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 18 de Maio de 1999 é publicada a Resolução do Conselho de Ministros nº43 

que aprova a orientação estratégica denominada “A Cooperação portuguesa no limiar do 

Séc. XXI”37, clarificando-se a estratégia da Cooperação Portuguesa até à segunda década 

do Séc. XXI. Uma das prioridades é o apoio aos PALOP, dadas as relações históricas e 

culturais de Portugal com esses países, bem como as dificuldades que estes têm sentido a 

nível de um processo de desenvolvimento sustentável. 

                                                 
37 D.R.Série I-B, nº115/99, de 18 de Maio. Retirámos, também, do sítio do Ministério dos Negócios 
Estrangeiros, em Abril de 2004, o mesmo texto, mas com outra configuração. 
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Esta Resolução define as áreas prioritárias de intervenção entre as quais se 

destacam a Educação e a Formação profissional, já que a valorização dos recursos é 

transversal a qualquer processo de desenvolvimento. É nestas áreas que o factor língua 

comum melhor se faz sentir, constituindo uma mais-valia, quer na área da formação, 

quer na área do desenvolvimento de tecnologias e materiais educativos. 

De acordo com a Resolução, a execução da política de cooperação deverá basear-

se nos Programas Indicativos de Cooperação, a celebrar com cada um dos PALOP, 

ficando a cooperação bilateral orientada por triénios, coexistindo com Programas 

Integrados de Cooperação anuais, nos quais se encontram inscritas as actividades de 

cooperação e as correspondentes fontes de financiamento. Estes últimos são coincidentes 

com o Orçamento do Estado. 

Os Programas Integrados de Cooperação devem ser definidos de acordo com a 

orientação estratégica de prioridades e respectivos recursos e a sua preparação deve ser 

baseada na procura e não nas disponibilidades conjunturais ou aleatórias da oferta. Esta 

visão deve ser partilhada, quer pelo país dador, quer pelo país receptor e ancorada nas 

principais estratégias de desenvolvimento dos próprios países parceiros e nas mais-valias 

específicas da cooperação. Assim, de acordo com a Resolução A Cooperação 

Portuguesa no limiar do Séc. XXI: 

“ (…) Os programas integrados de cooperação anuais inscreverão os compromissos que em cada 

ano resultem da execução dos programas indicativos em vigor, de outros projectos isolados que 

se assumam no âmbito da cooperação com outros países e da cooperação multilateral. Estes 

programas anuais tenderão a integrar a cooperação da administração central e a dos outros 

agentes, públicos ou não, que em conjunto com ela promovem projectos de ajuda ao 

desenvolvimento. Pretende-se, de este modo, que o documento de programação anual dê 

visibilidade à contribuição portuguesa para o desenvolvimento dos países mais pobres e não só ao 

esforço da administração central. (…)”(D. R.nº115/99, de 18 de Maio, I-B, p.2653) 

Apesar do avanço da cooperação portuguesa em adoptar estes programas, Pereira 

(2005) tece algumas críticas relativamente ao seu funcionamento:  

“A elaboração dos Planos Integrados de Cooperação (PIC) com cada país (…) foi uma inovação 

significativa no quadro a cooperação portuguesa. Mas está muito longe de alcançar o seu 

objectivo, na medida em que as opções não são aprofundadas, nem suficientemente 

contextualizadas, nem avaliadas – apenas enunciadas. Assim como também as políticas 

sectoriais, entre elas, a da intervenção no domínio da língua portuguesa, são praticamente 

inexistentes.” (idem:14)  
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De qualquer modo, o apoio ao sector da Educação, através do apoio ao ensino 

básico, secundário e superior, bem como um investimento ao nível das infra-estruturas e 

equipamento e o apoio institucional passam a ser as vertentes principais de intervenção, 

reflectindo o discurso da nova política global dos mercados. Os projectos políticos para a 

educação reconceptualizam-se à luz dos ditames do fenómeno da globalização do 

processo educativo. 

É, então, prestada uma atenção particular à educação básica, reflectida não 

apenas ao nível do ensino primário, mas também ao nível da alfabetização, da educação 

básica não formal para adolescentes e adultos, da criação de políticas que beneficiem 

grupos desfavorecidos e marginalizados. O objectivo era o de reforçar as capacidades 

locais de formação institucional e em exercício dos professores, bem como instituir 

critérios de qualidade de ensino e de equidade de acesso a ambos os sexos. O apoio ao 

ensino secundário surge numa lógica sequencial de apoio ao básico. O apoio seria dado 

através de assistência técnica (envio de professores cooperantes) e financiamento 

particular a escolas privadas. 

A nível do sistema da administração, o apoio concretizar-se-ia na área da 

logística e da formação; no campo pedagógico, o apoio seria com os manuais escolares, 

área em que a F. C. Gulbenkian tem actuado prioritariamente. 

O apoio ao ensino superior visa a criação e a consolidação de cursos superiores 

em áreas estratégicas, com apoio das universidades e institutos politécnicos portugueses, 

prosseguindo-se a estratégia já implementada através de acordos, protocolos ou 

convénios, bem como a criação de projectos experimentais de mobilidade e de 

intercâmbio de alunos e docentes, mantendo-se o programa de bolsas, alargado a pós-

graduações, mestrados e doutoramentos. 

A melhoria da qualidade do ensino deve ser privilegiada através do apoio ao 

sistema de ensino e reforço das capacidades institucionais dos parceiros, discurso 

institucional pautado por uma linguagem adequada à conjuntura económica: 

desregulação, livre escolha, descentralização, racionalidade de custos e eficácia.  

Portugal comprometia-se a enviar materiais didácticos e tecnológicos adequados 

à realidade dos países parceiros, à criação de infra-estruturas, à reformulação dos 

curricula, à implementação de um 12º Ano de qualidade e a uma melhor qualificação dos 
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professores. Enviaria professores que assegurariam a leccionação de disciplinas onde 

existia carência de docentes e que se responsabilizariam pela formação em exercício. 

No que concerne ao ensino técnico-profissional, Portugal deveria fomentar 

medidas que conduzissem a uma qualificação de competências e aptidões que 

permitissem o ingresso dos jovens no mundo do trabalho. 

Na realidade a formação foi uma área de grandes investimentos, nomeadamente 

através da concessão de bolsas, tendo em conta as prioridades colocadas pelos 

programas bilaterais de cooperação, pelo que, em cada projecto aprovado pela respectiva 

Comissão Mista, estava incorporada a formação. Entre 1975 e 1995, diversos 

organismos centrais da cooperação concederam 16.697 bolsas para a formação 

profissional e ensino, em particular38. 

A racionalização da concessão de bolsas de formação pós-graduada dirigiu-se 

para o sector das disciplinas relacionadas com a investigação tropical (ex.: ciências 

médicas e agrárias); criaram-se pólos de ensino local de modo a melhorar as condições 

de retorno dos bolseiros. 

Houve sempre a preocupação de que, após a formação, os bolseiros retornassem 

aos países de origem, malgrado nem sempre tal ocorrer, apesar dos fortes incentivos 

colocados ao dispor dos formandos, aquando do seu regresso. Aliás, a selecção dos 

candidatos foi-se pautando, cada vez mais, por critérios de maior exigência.  

Institucionalizou-se a obrigação da realização de um estágio pós-formação nos 

países de origem. Procedeu-se à avaliação das acções de formação. 

Houve uma grande preocupação com a formação de professores do ensino 

básico, fundamental no ensino da língua portuguesa, como é o caso paradigmático do 

complexo escolar multifuncional de S.Tomé, onde se investiu uma soma avultada.  

Portugal apoiaria o ensino especial bem como o acesso dos alunos a 

estabelecimento de ensino ou escolas especializadas, de modo a combater-se a exclusão 

social. 

A partilha da língua comum privilegiou Portugal face aos outros países e outra 

das prioridades, neste sector, foi a questão do alargamento do Português, como área não 

                                                 
38 Ver quadros nºs 34, 35, 36 e 37, do Vol.II da tese. 
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curricular e a ampliação da acção das escolas portuguesas. O ensino da língua de forma 

não curricular passaria a ser ministrado através dos centros culturais portugueses, os 

quais tinham como função realizar pequenas acções, nomeadamente aulas de português e 

realização de cursos destinados a grupos específicos, como militares, jornalistas e 

funcionários seleccionados. 

As escolas portuguesas deveriam estar cada vez mais abertas aos alunos não 

portugueses, “transformando-as assim numa instituição privilegiada de formação dos 

melhores alunos locais” (Portugal dez anos de cooperação, 1995: 64-65), dado 

usufruírem de apoio financeiro para o efeito. Os equipamentos a instalar deveriam ser 

geridos de forma multifuncional e articulada pelo Centro Cultural português nas áreas 

cultural e do Português não curricular.   

A valorização do factor humano e a promoção da língua portuguesa constituíram-

se como sector de intervenção prioritária em finais da década de oitenta e princípios da 

de noventa, a par do sector empresarial e do técnico-militar. Cingindo-nos ao primeiro 

seriam concedidos diversos apoios, tais como: 

 “a) (…) apoio à melhoria dos sistemas educativos de cada país; 

b) (…) apoio à criação e funcionamento de escolas portuguesas nos países africanos 

lusófonos; 

c) [apoio] através do investimento na formação de quadros: quer nas áreas específicas 

dos sistemas educativos (…), quer nas restantes áreas da cooperação institucional; 

d) (…) apoio a Sistemas e Subsistemas de difusão: quer na área da comunicação social 

(…), quer na área do livro” (Portugal dez anos de cooperação, 1995:25) 

Para além da área da educação, este documento estratégico define outras áreas de 

intervenção da Cooperação, a saber: cultura e património histórico, redução da pobreza, 

reforço institucional e governação e apoio às actividades económicas. 

Síntese conclusiva 

 Ao longo deste capítulo analisámos a natureza das políticas de cooperação e a 

sua intersecção com as políticas educativas, dado o foco da nossa atenção, se centralizar 

na educação. 

Após a concessão da independência às suas colónias africanas, Portugal que, 

também, iniciava uma nova etapa na sua história, a da democracia, enveredou pela 
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criação de consensos para que o país não ficasse à margem do concerto das nações que 

então se alinhavam para apoiar as jovens repúblicas. 

De modo a que as crispações e as feridas resultantes do período colonial se 

sanassem, num período de tempo curto, o governo português enveredou pela 

Cooperação, entendida como uma “política de interesse nacional e de longo prazo”. A 

sua política externa, nomeadamente para com as suas ex-colónias, pautou-se pelos 

princípios da solidariedade, da promoção e consolidação da democracia e do Estado de 

Direito, do respeito pelos Direitos do Homem e das liberdades fundamentais e pela 

defesa e afirmação da Língua Portuguesa. 

Os jovens estados africanos, dos países deste estudo, enveredavam por uma 

política desenvolvimentista no sentido da escolarização da população juvenil, do 

combate ao analfabetismo, da formação de quadros, enfim, da recuperação de um atraso 

educativo que era urgente ultrapassar. Portugal não se alheou da tarefa de recuperação 

desse atraso, até porque muitos quadros tinham abandonado as colónias e enviou 

cooperantes com o objectivo de promover a formação de quadros, de contribuir para 

uma educação igualitária, ou seja, a criação de uma escola para todos, princípio do qual 

o Estado Novo se arredara. 

A política da cooperação portuguesa era entendida como tendo uma dupla 

dimensão: a do suporte para a definição de objectivos para a cooperação para o 

desenvolvimento, através de um quadro institucional e orgânico próprio e a do 

aproveitamento das potencialidades e interacção desses objectivos, visando a 

maximização e a optimização dos recursos a afectar a essas políticas, conferindo-lhes 

um grau de descentralização e contribuindo para o fortalecimento dos estados. 

A Cooperação entre Portugal e os PALOP enveredou pelos níveis bilateral e 

multilateral. No primeiro caso, a cooperação consubstanciou-se nos Programas 

Indicativos de Cooperação (PIC’s) que dedicam especial atenção às iniciativas das 

autarquias, sociedade civil em geral e ONG’S em particular, para além da cooperação 

governamental. No segundo, a multi-lateralidade é estabelecida face aos discursos 

instituídos pelo CAD, União Europeia, Banco Mundial, Agências especializadas da 

ONU, entre outros. 

Os Programas Integrados de Cooperação devem ser definidos de acordo com a 

orientação estratégica de prioridades e respectivos recursos e a sua preparação deve ser 
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baseada na procura e não nas disponibilidades conjunturais ou aleatórias da oferta. Esta 

visão deve ser partilhada, quer pelo país dador, quer pelo país receptor e ancorada nas 

principais estratégias de desenvolvimento dos próprios países parceiros e nas mais-valias 

específicas da cooperação. 

A nível da educação tem ocorrido um apoio significativo a todos os níveis de 

ensino: básico, secundário, superior e formação profissional. Todavia, diversas críticas 

têm surgido devido ao carácter disperso da cooperação portuguesa e à falta de 

articulação entre organismos. A situação socio-económica dos países e a debilidade do 

papel do Estado explicam a ocorrência de uma multiplicidade de factores que condiciona 

uma boa prática da cooperação. A ausência de um diálogo permanente entre os actores, a 

falta de articulação entre a vontade política e o conhecimento contam-se entre os 

constrangimentos para uma execução eficaz dos projectos. Por isso se torna importante 

fortalecer a capacidade dos estados, de modo a atingir-se uma boa governança. 

No capítulo que se segue iremos percorrer a história da cooperação, analisando 

os seus objectivos, meios e instrumentos, dando conta dos limites e potencialidades da 

mesma.     

Cap. II: Política de cooperação: vectores orientadores 

É nosso propósito, neste capítulo, dar a conhecer o carácter descentralizador da 

política de cooperação, os seus objectivos, os meios e os instrumentos de acção, bem 

como as suas áreas prioritárias de intervenção, para depois tentarmos articular com o 

carácter centralizador do sistema ao qual pertencem os nossos actores sociais: a 

Educação.  

 Durante as décadas de oitenta e de noventa decorreram inúmeras conferências e 

cimeiras internacionais nas quais surge a preocupação por parte da comunidade 

internacional, com as desigualdades sociais e com os diversos tipos de discriminação, 

tendo sido criado um conjunto de directrizes com vista à redução da pobreza e a criação 

de um mundo mais humanizado. 

Consolidou-se o consenso, a nível mundial, sobre a necessidade da instalação de 

políticas de desenvolvimento e Portugal, através da sua política externa, tentou cumprir 

os seus compromissos internacionais. 
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Desta forma, e dado o esforço financeiro que os projectos e acções requerem, a 

política de Cooperação Portuguesa assumiu um carácter descentralizador com a 

participação de diversos ministérios públicos, entidades públicas e sectores da sociedade 

civil, como por exemplo, as fundações ou a Igreja. 

O carácter descentralizador assumido pelo Estado português no domínio da 

política de cooperação prende-se com as vantagens no domínio da eficiência prestada 

por todos os organismos participantes. A diversidade de áreas e de projectos a apoiar, os 

inúmeros interlocutores, a complexidade de actividades, o volume de serviços 

conduziram ao modelo descentralizado. Por outro lado, a descentralização apresenta 

vantagens para a execução do modelo democrático (Formosinho, 2005): 

“ Assim, a descentralização tem duas ordens de vantagens (…) – uma vertente participativa e 

outra de equilíbrio de poderes. Na vertente participativa, a descentralização visa aprofundar o 

exercício da vida democrática interessando os cidadãos pelos problemas públicos através da 

possibilidade de influência e participação na gestão da administração pública. Na vertente de 

equilíbrio de poderes, a descentralização, ao respeitar os direitos e liberdades locais, constrói um 

sistema pluralista que evita os abusos da Administração Central e limita o poder do Estado face à 

sociedade civil.” (idem:21)    

Podemos referir que encontramos diversos tipos de participação e de pólos 

institucionais no sistema descentralizado da cooperação portuguesa: organismos centrais 

e organismos descentralizados e periféricos; organismos predominantemente 

coordenadores e planificadores e essencialmente executores; organismos de vocação 

específica ou organismos com outras vocações institucionais, desenvolvendo acções de 

cooperação. 

Variados sectores da administração pública têm desenvolvido acções de 

cooperação nas respectivas áreas de actividade sendo necessário, para o efeito, um 

grande investimento, em termos administrativos, junto dos países parceiros, no sentido 

de serem criadas condições para uma maior capacitação administrativa e de 

desenvolvimento participado e auto-sustentável. 

Refira-se que a crise que afectou os modelos da administração pública em geral, 

decorrentes da crise do “Estado-Providência”, se traduziram em modelos variados de 

descentralização através dos quais se pretende privilegiar o papel dos actores, bem como 

as suas interacções sempre no intuito de tornar o serviço público num bem comum e de 

“qualidade”. 
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No que concerne ao Ministério da Educação português, a sua actuação pautou-se 

pelo estabelecimento de parcerias, individualmente ou com outros ministérios 

portugueses, que visavam o envio de professores cooperantes, para a consecução dos 

projectos estabelecidos, numa perspectiva de equilíbrio dinâmico entre um processo de 

centralização e descentralização, disponibilizando os meios de execução e os recursos. 

De um modo geral, os projectos na área da educação eram financiados pelo 

Ministério da Educação, ou no caso de parcerias, também por outros organismos, sendo 

que o pagamento dos salários dos professores estava a cargo do Ministério dos Negócios 

Estrangeiros. 

De acordo com a pesquisa efectuada constatámos que à medida que se iam 

implementando determinados projectos, que consubstanciavam a política educativa 

portuguesa, estes acabavam por ser transpostos para os países onde os nossos actores 

desenvolviam a sua actividade: temos por exemplo o Projecto Minerva, o Projecto 

Nónio Séc.XXI, o Programa PEPT – Educação para todos, entre outros, com ou sem 

ajustamentos. Tal como referimos anteriormente, assiste-se a uma interacção “local-

global”, “global-local” resultante da mescla entre as políticas educativas nacionais e as 

internacionais, comandada pela globalização social com vista ao reforço da meritocracia 

e da competitividade. 

Tal como refere o Relatório sobre o desenvolvimento mundial de 1997, os 

estados devem assegurar estruturas institucionais que provem o bem-estar social, 

revigorando a sua capacidade, por regras ou parcerias, importante para o crescimento 

económico, qualidade de vida ou reforço institucional. Neste sentido as externalidades 

constituem factor de progresso:   

“ (…) o benefício mais amplo que uma população alfabetizada representa para a sociedade é uma 

externalidade positiva do ensino primário. Os governos podem reduzir as externalidades 

negativas e promover as positivas mediante regulamentação, tributação, subsídios ou provisão 

directa.” (idem:26) 

1. Objectivos 

A cooperação portuguesa teve como princípios constitucionais a amizade, a 

solidariedade, o respeito pelos direitos humanos, a ajuda aos povos com quem 

mantínhamos séculos de história. Estes princípios foram-se moldando às políticas 

internacionais que foram sendo adaptadas para apoiar os países em vias de 
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desenvolvimento: “Uma política coerente e centrada em valores como a procura da paz, 

a valorização do homem, a consolidação do Estado de Direito, a solidariedade e a 

afirmação da Língua Portuguesa”. (Portugal, Dez anos de Cooperação, 1995:XV) 

Os objectivos da política externa portuguesa que foram sendo traçados, a partir 

de 1974, articularam-se com as orientações da política nacional, tendo em conta o 

desenvolvimento dos países africanos e o princípio da parceria, sem descurar a 

identidade portuguesa: 

“ (…) A valorização da (…) identidade nacional, afirmando-a na diversidade europeia; garantir a 

segurança externa e aprofundar o relacionamento, a todos os níveis, entre Portugal e os Países 

Africanos de Língua Oficial Portuguesa; a consolidação da construção europeia; o combate às 

tendências de excessiva continentalização da Europa, quer pela manutenção da ligação atlântica, 

quer pela promoção da ligação a África (…)” (Portugal, Dez anos de Cooperação, 1995:11). 

Desde cedo se sentiu a necessidade de um relacionamento próximo com a África, 

o que veio a ser consubstanciado em normativos: 

“Abertas, assim, perspectivas a uma frutuosa cooperação do Estado Português com esses novos 

Estados, desde logo se fez sentir a necessidade de se criar um sistema expedito e consentâneo 

com as realidades de então, de forma a estabelecerem-se os fundamentos legais que 

possibilitassem o lançamento e a dinamização de acções de cooperação a empreender nos países 

africanos de língua oficial portuguesa (…) Decreto Lei nº363/85 de 10 de Setembro    

A partir do momento em que Portugal integrou o grupo dos países doadores, 

entendeu que, se devia responsabilizar, também, por uma política activa de luta pelo 

desenvolvimento, regendo-se pelos princípios da sustentabilidade e da equidade na 

repartição dos benefícios, com vista ao desenvolvimento da população em geral.   

De acordo com a Resolução A Cooperação Portuguesa no limiar do Séc.XXI os 

princípios que enformam a política de cooperação para o desenvolvimento são: o 

respeito pela universalidade dos direitos do Homem; a responsabilidade e a 

solidariedade internacionais; a parceria com os países destinatários e a concertação com 

os outros doadores; a sustentabilidade do desenvolvimento e a equidade na repartição 

dos seus benefícios; a coerência com outras políticas que afectam os países destinatários. 

 Seguindo este documento, a nível da Educação, vislumbra-se como objectivo a 
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alcançar a longo prazo, a generalização da educação primária até 2015 e a eliminação da 

discriminação das mulheres na educação primária e secundária até 2005.39 

A redução da pobreza constituiu-se como o segundo objectivo específico na 

medida em que só através da promoção das condições económicas e sociais das 

populações mais desfavorecidas e do desenvolvimento de infra-estruturas necessárias ao 

nível da educação, se poderá estabelecer um clima que propicie o desenvolvimento 

económico, no respeito pelos direitos do Homem. Pretende-se promover o acesso dos 

mais pobres, sem qualquer espécie de discriminação, a qualquer tipo de serviços sociais. 

Para além dos que acabamos de referir, nomeiem-se o reforço da democracia e 

do Estado de direito assente na defesa dos valores da democracia e da boa governação, 

essencial ao desenvolvimento económico e social e à afirmação da sociedade civil; o 

estímulo ao crescimento económico e o fortalecimento da iniciativa privada de forma a 

gerar-se um ambiente globalmente favorável ao fortalecimento do sector privado local, 

criando condições de segurança e infra-estruturas indispensáveis ao investimento 

produtivo, local e estrangeiro; a promoção do diálogo e da integração regionais, 

contribuindo para um ambiente de paz, de estabilidade política e de segurança, 

indispensáveis ao desenvolvimento humano; a promoção de uma parceria europeia 

para o desenvolvimento humano, através de uma coordenação eficaz que aproveite todos 

os recursos existentes, evitando duplicações de projectos, criando mecanismos que todos 

os agentes de desenvolvimento aceitem: governos, sociedade civil, doadores bilaterais, 

organizações regionais e internacionais. Consubstancia-se, por todos estes factores 

enumerados, o localismo globalizado (Santos 2002) ao qual já fizemos referência. 

Em matéria de coordenação de ajuda, Portugal reconhece que deve empenhar-se 

numa “programação concertada”, aproveitando, de forma eficaz, os recursos dos 

doadores bilaterais e os da UE: 

“ (…) É por reconhecer que muito ainda está por fazer em matéria de coordenação e concertação 

 da ajuda ao desenvolvimento, que a cooperação portuguesa assume o objectivo de promover a 

 criação, a prazo, de uma parceria europeia para o desenvolvimento dos países mais pobres. Para 

 tanto, o Governo reforçará a participação de Portugal na preparação de uma nova agenda da 

                                                 
39 Para além dos objectivos relacionados com a Educação os objectivos a longo prazo centram-se noutras 
áreas tais como: a redução, para metade, da população mundial que vive em estado de pobreza extrema; a 
redução da mortalidade infantil (abaixo de 5 anos) em 2/3 e da mortalidade à nascença em ¾, até 2015; o 
acesso universal, através do sistema de cuidados primários de saúde, à saúde genética até 2015.  
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 União Europeia em matéria de cooperação para o desenvolvimento, que reconheça o interesse 

 comum da ajuda ao desenvolvimento e assuma o compromisso de abolir a pobreza extrema, um 

 imperativo moral que deve determinar as prioridades da política externa na entrada de um novo 

 milénio (…).” (D.R.nº115/99, de 18 de Maio, I Série-B, p.2649). 

2. Meios e instrumentos de acção 

A Cooperação foi marcada, desde a sua origem, por uma orgânica evolutiva que 

sofreu alterações, tentando dar resposta ao seu carácter descentralizador. Deste modo 

criou-se uma série de instrumentos e a cooperação foi sendo dotada de variadíssimos 

meios que tornaram exequíveis as suas acções.  

A Cooperação apresenta um carácter misto: organismos centrais, 

descentralizados e pólos institucionais e ancora-se no princípio da descentralização, o 

que a torna sui generis no contexto europeu:   

“ (…) Apelidá-l[a] de descentralizad[a] é, todavia, correcto na medida em que isso acentua a sua 

originalidade e o papel fundamental da iniciativa, criatividade e competência técnica que os 

diversos departamentos ministeriais emprestam à execução da política de cooperação, se por um 

lado faz avultar as necessidades de coordenação sob pena de ausência de coerência e atomização -  

por outro lado acha-se especialmente apt[a] ao aproveitamento das sinergias resultantes da 

conjugação de acções multi-direccionadas sendo particularmente importante para minorar a 

limitação de recursos, (…) ao nível (…) das despesas de funcionamento”(Portugal, dez anos de 

cooperação, 1995:34). 

Este carácter descentralizador da cooperação portuguesa tem merecido algumas 

críticas (Pereira, 2005:10), pois de acordo com esta autora, não existe, em Portugal, uma 

verdadeira política de cooperação: “não existe, nunca existiu, uma política de 

Desenvolvimento, confundindo-se a maior parte das vezes esta com a política de 

cooperação (…) É importante ganhar a consciência de que nunca houve uma verdadeira 

política de cooperação.”  

A ausência de uma política de cooperação, de acordo com a autora, deve-se a 

diversos factores, tais como: inexistência de conceitos e práticas de cooperação 

internacional, pouca participação activa nos debates internacionais sobre esta matéria, 

poucos debates a nível nacional e equívocos relativos à visão do papel de Portugal no 

mundo. Para a autora, as decisões da cooperação caracterizam-se pelo seu carácter 

disperso, errático, compartimentado e insuficiente face às necessidades verificadas e às 

responsabilidades assumidas, face aos fundos disponibilizados pelos contribuintes. A 
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falta de visão estratégica e as directrizes avulsas por parte dos sucessivos governos 

contribuem para a manutenção desta situação. 

Existem organismos centrais e organismos descentralizados ou periféricos; 

organismos coordenadores e planificadores e organismos executores; organismos de 

vocação, uns mais específicos que outros, como já referimos anteriormente. Dada a 

diversidade de instituições optámos por fazer referência ao Instituto Camões, por este 

desenvolver actividades no âmbito do nosso estudo e ao Instituto de Cooperação 

Portuguesa, actual IPAD, pela particularidade do mesmo. 

Os instrumentos que regulam a cooperação têm sido de natureza diversa, 

obedecendo ao carácter descentralizado de que já falámos. Logo em 1975 foram 

assinados Acordos Gerais de Cooperação e Amizade, bem como Acordos de Cooperação 

Científica e Técnica. Seguiram-se os programas indicativos de cooperação, instrumentos 

reguladores a médio prazo, os programas anuais de cooperação, reguladores da 

cooperação a curto prazo, os acordos sectoriais diversos e acordos e protocolos 

interinstitucionais. Alguns países assinaram acordos específicos, como é o caso de Cabo 

Verde com o acordo cambial de 1998 que estabeleceu a paridade fixa entre as duas 

moedas. 

Para Pereira (2005), a falta de clarificação política, a ausência de objectivos 

concretos a atingir, por parte dos governos com os quais Portugal coopera, o 

desenvolvimento em simultâneo de projectos divergentes e contraditórios promovidos 

por diversas instituições, são factores a considerar no disfuncionamento da cooperação, 

já que cada um quer impor a sua visão e pouca articulação existe: 

“Do mesmo modo se verifica um crónico divórcio entre a investigação no terreno, assim como 

desfiar de um rosário de projectos, que se seguem uns aos outros, ignorando cada um o que 

falhou ou o que se avançou no caso anterior. É sempre a fórmula do trabalho por ilhas, 

indiferente, na prática (apesar de algumas boas intenções expressas), ao desafio e à enorme 

responsabilidade e causa: a de contribuir efectivamente para o desenvolvimento das pessoas, das 

comunidades e das nações.” (idem:14-15)   

Mesmo antes de existir uma política de cooperação articulada, a ajuda portuguesa 

concentrou-se nos PALOP na medida em que era necessário reconstituir as relações 

existentes, bruscamente interrompidas com o processo de descolonização, já que era 

importante apoiar as jovens administrações dos novos estados de língua oficial 

portuguesa.  
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Actualmente, as relações de cooperação não são exclusivas dos PALOP, 

reconhecendo-se que há necessidade de alargar os horizontes da política de cooperação, 

com outros países (América Latina, Ásia, África Subsariana), mantendo os laços 

culturais com outras regiões, onde perdura a presença portuguesa, como é o caso de 

Timor ou de Macau e estreitar relações com outros países da Europa Central e de Leste.   

Os instrumentos estabelecidos com o programa APD são diversos40 e no que 

concerne à educação prevê-se o envio de formadores, professores, concessão de bolsas 

de estudo e de estágio. Prevê-se também a revisão do estatuto de cooperante, bem como 

a do regime de atribuição de bolsas. 

No que se refere à área do financiamento e do orçamento disponibilizados para a 

cooperação, esta tem sido alvo de inúmeras críticas, ora por insuficiência das mesmas, 

ora pelo seu carácter disperso, o que se tem traduzido por uma deficiente execução dos 

projectos.  

A participação de Portugal, enquanto país doador a partir de 1992, no 

financiamento do esforço mundial de ajuda ao desenvolvimento, tem sido irregular, se 

tivermos em conta como indicador o ratio APD/PNB41 (ajuda pública ao 

desenvolvimento em percentagem do produto nacional bruto do doador), oscilando entre 

0,36% em 1992, 0,21% em 1996 e 0,25% em 1997, estando muito longe de atingir o 

indicador proposto na Conferência do Rio, em 1992, que é de 7%. Este facto prende-se, 

em parte, com a importância das oscilações dos fluxos associados à gestão da dívida 

externa dos países beneficiários.  

De acordo com Afonso (1996) “em 1993 sete países receberam ajuda bilateral, 

sendo aproximadamente 95% gasta apenas nos Cinco. (…) Mais de 50% da bilateral é 

gasta em Portugal, no apoio aos estudantes africanos e imigrantes e com técnicos 

portugueses em África.” (idem:160) 

                                                 
40 Os instrumentos que encontramos no documento “A Cooperação Portuguesa no limiar do Séc.XXI” 
são: assistência técnica, civil e militar, prestada por funcionários do Estado, por cooperantes ou mediante 
a contratação de consultores e especialistas privados; donativos em espécie; envio de formadores, 
professores, médicos e pessoal de enfermagem; concessão de bolsas de estudo e estágios; prestação, em 
Portugal, de cuidados médicos especializados; empréstimos Estado a Estado, doações, perdão e 
bonificação de juros; concessão de subsídios a ONG, autarquias e outros promotores de projectos de 
cooperação; incentivos, créditos de ajuda e garantias de seguros de crédito ao investimento e à exportação 
de bens e serviços portugueses. 

41A Cooperação Portuguesa no limiar do Séc.XXI. In, D.R. nº115/99 de 18 de Maio, I Série B. 
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Como os reescalonamentos e perdão das dívidas têm um calendário específico, 

nem sempre tem sido possível manter o ratio APD/PNB, na medida em que por diversas 

razões a ajuda se destina a aliviar a dívida. Consequentemente, assiste-se a uma 

expansão gradual dos programas de cooperação técnica. 

No que concerne ao orçamento refira-se que a esmagadora maioria das 

actividades são financiadas por fundos públicos, pelo que o orçamento da cooperação 

pouco mais é que uma pequena parcela do orçamento do Estado português. O Conselho 

de Ministros para os Assuntos da Cooperação fixa, em cada ano, os recursos orçamentais 

a aplicar à cooperação, tendo em conta as previsões macroeconómicas subjacentes ao 

projecto de orçamento, e indica a sua distribuição em função das opções estratégicas 

aprovadas. 

Cada um dos departamentos do Estado inscreve, em divisão autónoma, as 

verbas necessárias à concretização das acções de assistência técnica que, de acordo com 

as verbas definidas pelo Conselho de Ministros para os Assuntos da Cooperação, lhe 

caiba executar. 

A Agência Portuguesa de Apoio ao Desenvolvimento financia as acções de 

cooperação que assumam a natureza de investimentos, ainda que a execução das mesmas 

esteja a cargo de outro departamento da administração pública. Para tal, o orçamento de 

Estado deve transferir, anualmente, para a Agência, dotações para o financiamento dos 

projectos da cooperação. 

Uma das críticas que se tem formulado ao financiamento da cooperação é o seu 

carácter disperso, o que tem impedido uma política coerente nesta área, tal como se pode 

verificar na Resolução A Cooperação Portuguesa no limiar do Séc.XXI: 

“ (…) A dispersão dos meios financeiros afectos à cooperação pelos diversos ministérios e a 

consequente ausência de um orçamento centralizado ou integrado não permitiam pôr em prática uma 

política verdadeiramente coerente neste domínio. Com efeito, tais recursos, mais que em resultado de 

uma opção estratégica ou de uma necessidade de dar satisfação a um leque de prioridades previamente 

definidas, eram consequência de compromissos internacionais assumidos, ou da necessidade de 

refinanciar ou reescalonar a dívida ou, ainda, fruto do maior ou menor entusiasmo com que as acções 

de cooperação eram encaradas neste ou naquele ministério. Daqui resultou, pelo menos a partir da 

altura em que se começou a contabilizar o esforço financeiro dos meios afectos à cooperação, que a 

principal fonte de financiamento é o Ministério das Finanças, o qual, à sua conta, participa com verbas 

sempre superiores a dois terços dos recursos envolvidos. Vem depois o Ministério dos Negócios 

Estrangeiros, por força das verbas atribuídas ao ICP e ao FCE, estando os restantes 15% dos recursos 



 
226 

orçamentados repartidos pelos diversos ministérios, em termos muito desiguais. (…)” (D. R., nº115/99, 

de 18 de Maio, I Série - B, 2638)  

Estes constrangimentos impedem a concretização da estratégia veiculada pelos 

discursos políticos, nomeadamente a importância atribuída ao reforço das capacidades 

locais, ao ensino básico e à instituição de cuidados primários no campo da saúde. 

Em 1999, com a aprovação do orçamento do Estado português aprovou-se, pela 

primeira vez, um orçamento integrado da cooperação portuguesa, de modo a colmatar as 

críticas feitas pelos exames do CAD. A inexistência de um orçamento integrado era 

apontada como uma das principais limitações condicionando a implementação de um 

sistema de programação, coordenação, avaliação e controlo indispensável para a 

concretização de uma política eficaz e rigorosa, de acordo com o inscrito no texto do 

PIC de1999. 

Em 2000 e 2001, as verbas atribuídas ao sector da educação, no conjunto da APD 

bilateral portuguesa, representaram, respectivamente, 7,4% e 11,3%, tal como se pode 

observar pela leitura do quadro nº31, do Vol.II, da tese. Os valores atribuídos em 2002 

variaram de país para país, sendo S. Tomé e Príncipe o país que menos recebeu, de 

acordo com o quadro nº33, do Vol.II, da tese.   

3. A orgânica da Cooperação 

Após a extinção das estruturas procedentes do Estado Novo era urgente que se 

criassem mecanismos para assegurar as relações diplomáticas que se pretendiam manter 

com as ex-colónias. O Gabinete Coordenador para a Cooperação (GCC)42, criado em 

1974, é a estrutura que institucionaliza a Cooperação Portuguesa. As actividades 

desenvolvidas por este órgão foram essencialmente de carácter sócio-cultural, pelo que, 

em Junho de 1975, surge a Comissão de Coordenação de Negociações43 para a área 

económico-financeira. Esta Comissão integrou representantes dos organismos oficiais 

afectos à área, bem como empresários com interesses nas antigas colónias. A primeira 

                                                 
42 Criado na Presidência da República pelo Decreto-Lei nº791/74 de 31 de Dezembro, institucionaliza o 
funcionamento de um gabinete criado por Despacho de 5 de Setembro de 1974. Este Gabinete é composto 
por três membros permanentes e um número variável de elementos de outros ministérios. As atribuições 
que lhe são consignadas vão no sentido de estudar as condições de salvaguardar a permanência e os bens 
dos portugueses nos territórios descolonizados, bem como apoiar bolseiros oriundos dos PALOP.   
43 Criada através do Despacho da Presidência do Conselho de Ministros de 23 de Junho de 1975 (Diário 
do Governo, I Série, nº143, de 24 de Junho de 1975).  
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Comissão44 criada, em Junho de 1975, foi de foro económico e financeiro, tendo sido 

designada por Comissão de Coordenação das Negociações no Âmbito Económico e 

Financeiro. 

A evolução desta estrutura conduziu à criação do Instituto para a Cooperação 

Económica45, em 1976, a quem competia: “ o apoio técnico e administrativo para as 

negociações e a cooperação portuguesa, nos domínios económico e financeiro com os 

antigos territórios sob a administração portuguesa”. 

Ainda no Verão de 1975, em Setembro, foi criado o Ministério da Cooperação46, 

de cariz centralizador, que teve uma duração muito curta na medida em que foi extinto 

em Agosto de 1976, com o I Governo Constitucional, passando todos os departamentos 

da Cooperação para a tutela do Ministério dos Negócios Estrangeiros. 

A partir de Dezembro de 1979, os serviços da Cooperação passaram para o 

Ministério dos Negócios Estrangeiros, com competência para a definição da política 

externa do país. Para o efeito, foi criada a Direcção Geral da Cooperação47 que viria a 

ser dotada de autonomia administrativa48 e de uma Lei Orgânica49, ficando sujeita ao 

MNE e ao Ministério das Finanças. 

A Direcção Geral da Cooperação detinha “ a coordenação das acções bilaterais e 

multilaterais de cooperação nos domínios sócio-cultural, científico e tecnológico”, em 

articulação com outras entidades interessadas em cooperar com as ex-colónias, nesta 

área. Por seu turno, o Instituto para a Cooperação Económica teria a seu cargo a 

“coordenação e apoio das actividades de assistência técnica e de cooperação bilateral e 

multilateral nos domínios técnico-económico, financeiro e empresarial com os países em 

vias de desenvolvimento”. Da posterior fusão destes dois organismos resultará o 

Instituto da Cooperação Portuguesa (ICP). 

                                                 
44 Despacho do Conselho de Ministros de 23 de Junho de 1975. 
45 Decreto-Lei nº97-A de 31 de Janeiro de 1976. 
46 Decreto-Lei nº532-A/75 de 25 de Setembro.  
47 Decreto-Lei nº486/79 de 18 de Dezembro. 
48 Autonomia decretada  pelo Decreto-Lei nº429-A/83 de 23 de Dezembro 
49 Decreto-Lei nº487/79 de 18 de Dezembro 
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Em 1983 é extinto o Gabinete Coordenador para a Cooperação50 na medida em 

que foi sendo esvaziado de funções, face às estruturas então criadas. Em 1985 a 

dinâmica da Cooperação alargou-se a outras áreas de intervenção, mormente na área 

económica. São, então, criadas duas Comissões no sentido de se melhorar a articulação 

de todas as actividades desenvolvidas, a saber: a Comissão Interministerial para a 

Cooperação51 e a Comissão Consultiva para a Cooperação52, ambas de 1985. À primeira 

competiria a definição das grandes linhas da política de cooperação portuguesa e à 

segunda, a criação de metodologias para a exequibilidade dos programas a implementar. 

Com a entrada de Portugal para a União Europeia foi necessário reajustar os 

mecanismos de cooperação às exigências impostas pelos outros países doadores onde 

imperava o discurso da qualidade e da eficácia. 

 

                                                 
50 Decreto-Lei nº43-A/83 de 23 de Dezembro. 
51 Decreto-Lei nº175/85 de 22 de Maio. 
52 Decreto-Lei nº266/85 de 16 de Julho. 
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Fig. nº4: Friso cronológico da evolução da estrutura orgânica da Cooperação Portuguesa 
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com um leque mais vasto de atribuições.                
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Em finais da década de 80 e primeira metade da de noventa, os normativos 

publicados visaram, primeiramente, a criação de estruturas de coordenação da 

Cooperação, porquanto entendeu o executivo que faltava uma perspectiva global 

indispensável à consecução de uma verdadeira política de cooperação. 

Em 1991, Portugal reintegra o Comité de Ajuda ao Desenvolvimento da OCDE 

(CAD), do qual tinha sido membro fundador e do qual tinha saído em 1974, passando a 

assumir maiores responsabilidades em matéria de ajuda financeira. Para tal, o recém-

criado Fundo para a Cooperação Económica53, que tinha como objectivo contribuir para 

o progresso económico e social dos países em vias de desenvolvimento, em especial os 

africanos lusófonos, viria a ser a peça chave na concessão de apoios para o 

desenvolvimento de futuros projectos, dadas as condições criadas para aplicação de 

incentivos e bonificações de taxas de juro. 

O Ministério dos Negócios Estrangeiros sofreu alterações na sua orgânica54, a 

partir de 1994, dada a desadequação da sua Lei Orgânica de 1985. Com esta 

reestruturação enfatizou-se a difusão da língua e da cultura portuguesas, através do 

Instituto Camões, agora sob a sua alçada, instrumento privilegiado na difusão da política 

cultural externa. Ainda em 1994, é também criado o Instituto da Cooperação Portuguesa, 

resultante da fusão da DGC e do ICE. 

Com carácter consultivo e integrando representantes de todos os departamentos 

institucionais e de empresas públicas com interesses na área da cooperação para o 

desenvolvimento, instituiu-se a Comissão Interministerial para a Cooperação55. À CIC 

competia de acordo com o artº2 do Dec.Lei nº58/94: 

“a) apoiar o governo na definição da política de cooperação com os países em desenvolvimento; 

 b) promover o planeamento articulado dos programas e projectos de ajuda pública ao 

desenvolvimento; 

 c) promover a coordenação da execução dos programas e projectos de cooperação de iniciativa 

pública”. 

 A CIC possuía comissões especializadas que apoiavam o planeamento e a 

execução das iniciativas no âmbito da cooperação e a sua diversidade compósita 

                                                 
53 Decreto-Lei nº162/91 de 4 de Maio. 
54 Decreto-Lei nº48/94 de 24 de Fevereiro. 
55 Decreto-Lei nº58/94 de 24 de Fevereiro.  
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resultava do facto de a política de cooperação ter seguido um modelo descentralizado, no 

qual participavam todos os departamentos públicos, autónomos ou não, órgãos de 

soberania, empresas estatais ou privadas, com ou sem apoio político ou financeiro 

públicos. 

As Comissões Mistas Permanentes de Cooperação Bilateral definem as 

actividades de cooperação. Nestas Comissões define-se um Programa – Quadro de 

Cooperação, tentando articular-se os interesses e prioridades do país receptor, com a 

capacidade e disponibilidade de meios técnicos, humanos e financeiros de Portugal. 

Definem-se, por este meio, os programas a desenvolver em termos de ajuda pública a 

nível bilateral. 

Existe uma Comissão Mista Geral que define a cooperação bilateral e que é 

chefiada por um membro de cada governo. Podem existir Comissões Mistas Sectoriais 

nos termos dos acordos de cooperação especializados. 

As relações de cooperação estabelecem-se através de acordos e protocolos nos 

quais se encontram definidos os objectivos, as acções a desenvolver, os organismos 

responsáveis, a definição de responsabilidades quanto à execução das acções e a 

repartição dos encargos financeiros. 

A estes Acordos e Protocolos de Cooperação subjaz uma Comissão de Gestão, 

composta por técnicos de ambos os parceiros e que reúne, anualmente, alternadamente 

em Portugal e no país do acordo, para realizar a avaliação das actividades a decorrer, 

tendo em conta os obstáculos surgidos e a proposta de soluções para a sua resolução. 

O Fundo para a Cooperação Económica dará lugar à Agência Portuguesa de 

Apoio ao Desenvolvimento, dotada de autonomia administrativa e financeira, com vista 

à promoção do investimento de empresas portuguesas nos países destinatários de 

cooperação, com vocação de assistência ao desenvolvimento a todos os níveis, ficando 

os recursos financeiros destinados à execução da política de cooperação. Com vista à 

concessão de empréstimos, à prestação de garantias ou à tomada de participações sociais 

seria necessário uma grande articulação entre o Ministério dos Negócios Estrangeiros e o 

Ministério das Finanças. 

“ (…) A Criação desta Agência corresponde também a uma necessidade de clarificação da 

fronteira entre a ajuda ao desenvolvimento e a internacionalização de empresas, numa altura em 

que os instrumentos desta segunda política estão em fase de autonomização e consolidação, 

segundo uma lógica própria, ditada pelo interesse e pelos objectivos particulares das empresas 
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mais do que pelos objectivos de desenvolvimento das economias dos países beneficiários (…)” 

(D.R., nº115/99, de 18 de Maio, I Série: 2653-2654) 

Esta posição continua a ser reiterada pela Resolução de Conselho de Ministros nº 

174 de 200056, a qual aprova o PIC de 2001, tendo, ainda, a APAD a seu cargo a 

promoção de projectos estruturantes nos países destinatários da cooperação portuguesa, 

designadamente na área de infra-estruturas sociais, nomeadamente no sector da 

educação e em particular no ensino básico. 

Em 199857 é criado um Conselho de Ministros especializado para os assuntos de 

cooperação, que deveria traçar o consenso político sobre as grandes linhas orientadoras 

nesta matéria, bem como criar mecanismos institucionais para uma coordenação, mais 

eficaz, das políticas de cooperação para o desenvolvimento. A este órgão competia 

apreciar e executar os programas integrados de cooperação, os programas indicativos 

nacionais e os programas sectoriais. 

A Comissão Interministerial para a Cooperação, órgão de apoio ao Ministério dos 

Negócios Estrangeiros, acabou por se revelar pouco consentânea com as necessidades de 

coordenação política e técnica, face à descentralização da cooperação, pelo que acabou 

por se criar um Secretariado Executivo58, órgão técnico, que reúne mensalmente e que é 

dirigido pelo presidente do ICP, actual IPAD.   

3.1. O Instituto Camões 

 Este organismo59, que substituiu o ICALP, assumiu a defesa da Língua 

Portuguesa no contexto da política cultural externa. Tem a seu cargo uma rede de 

professorados e de leitorados, para além de conceder bolsas de diversa natureza. 

Promove diversas feiras de livros em Português e apoia sectores da Comunicação Social. 

                                                 
56 Resolução do Conselho de Ministros nº174/2000: Aprova o Programa Integrado da Cooperação 
Portuguesa 2001. D.R. nº300, I-Série B de 30 de Dezembro de 2000. 
57 Decreto-Lei nº267 de 28 de Agosto de 1998. 
58 O Secretariado Executivo tem a seu cargo o planeamento e a execução descentralizada da Cooperação 
Portuguesa. O presidente do ICP, enquanto coordenador, fica na posse de um instrumento útil para a 
programação e planeamento das acções de cooperação, permitindo-lhe um acompanhamento sistemático 
de execução das mesmas.    
59 Criado através do Dec.Lei nº135/92 de 15 de Julho. A sua lei orgânica encontra-se no Dec.Lei nº52/95. 
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 Em 1994, o Instituto assumiu o “Projecto especial África”, que abarcou a área 

de formação de quadros docentes no âmbito da Língua e Cultura portuguesas, 

concedendo, também, bibliotecas escolares, apoio audiovisual e logístico; concedeu 

bolsas de mestrado e de doutoramento no âmbito de Língua e Cultura; apoiou a 

organização e funcionamento de escolas portuguesas. 

O Instituto deverá assumir uma coordenação activa das iniciativas políticas no 

domínio da promoção internacional da Língua Portuguesa, considerada esta como um 

eixo estratégico fundamental para a afirmação cultural no mundo nos próximos anos. A 

acção do Instituto não se deve cingir apenas aos PALOP, apesar da língua ser um 

veículo potenciador de ajuda ao desenvolvimento e, como tal, merecer a difusão que lhe 

é conferida, como se refere na Resolução A cooperação portuguesa no limiar do 

Séc.XXI:   

“ (…) O Instituto Camões deve assumir-se decisivamente como a instituição coordenadora da 

política de promoção e de expansão da língua portuguesa no mundo, dando particular projecção a 

acções de apoio à utilização do português como língua de trabalho das organizações 

internacionais e ao ensino do português como língua segunda (…)”. (D.R. nº 115/99, de 18 de 

Maio, I Série – B, p.2654). 

O ensino do português como língua segunda tem sido uma das apostas da política 

de cooperação, tendo-se desenvolvido no terreno diversos projectos inovadores e com 

resultados bastante positivos. Todavia, um dos aspectos negativos é o da falta de 

formação dos docentes neste domínio, tal como refere Pereira (2005):  

“ No Instituto Camões coexistem duas realidades distintas: a da acção cultural externa (em países 

como a França, a Republica Checa, o Canadá e muitíssimos outros) e a que se deveria inscrever 

no quadro da Cooperação para o Desenvolvimento, no caso dos países com os quais Portugal 

prioritariamente coopera. (…) Muito a pouco e pouco, discretamente (…), o ICA tem vindo a 

reconhecer que o ensino da Língua Portuguesa nos PALOP e em Timor-Leste deve ser 

assegurado mais no quadro metodológico do português como língua segunda do que como língua 

materna. No entanto, os docentes ligados ao Instituto não têm nenhuma formação nem 

experiência neste domínio”. (idem: 12-13).  

3.2. O Instituto de Cooperação Portuguesa (ICP) 

Dada a baliza temporal deste estudo debruçamo-nos, agora, sobre o Instituto de 

Cooperação Portuguesa, actualmente designado por IPAD, na medida em que é o 

organismo mais importante que encontrámos descrito nas fontes por nós recolhidas e por 
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deter como atribuições principais a definição das políticas, a coordenação e a avaliação 

da cooperação, designadamente nas áreas sócio-cultural, científica, tecnológica, 

económica, financeira e empresarial60:  

“ (…) a) Participação na definição das políticas de cooperação com os países em 

 desenvolvimento. 

b) Enquadramento da execução das acções, projectos e programas de ajuda ao desenvolvimento 

 e de cooperação empresarial, no âmbito das políticas de cooperação definidas para os países em 

 desenvolvimento. 

c) Coordenação, acompanhamento da execução e avaliação das acções, projectos e programas de 

 cooperação promovidos por órgãos do Estado e serviços públicos. 

d) Promoção e execução de acções, projectos e programas de cooperação para o 

 desenvolvimento. 

e) Promoção, coordenação e execução de programas de formação de pessoal de países 

 beneficiários da ajuda externa portuguesa e de recrutamento de agentes da cooperação. 

f) Preparação e coordenação da negociação dos acordos de cooperação em articulação com os 

 competentes departamentos do Estado. 

g) Participação nas organizações internacionais que prossigam objectivos de cooperação para o 

 desenvolvimento, sem prejuízo da competência do Ministério das Finanças no referente às 

 instituições financeiras internacionais. 

h) Prestação de apoio aos promotores da cooperação, públicos ou privados. 

I) Centralização da informação relacionada com o esforço financeiro global da cooperação 

 portuguesa. 

No âmbito das suas atribuições o Instituto assegura a representação do Estado Português nas 

 organizações internacionais, sem prejuízo das competências do Ministério das Finanças no 

 referente às instituições financeiras internacionais. (…)” 

Em 1994, a Direcção Geral da Cooperação e o Instituto de Cooperação 

Económica fundiram-se61 dando lugar ao ICP, órgão central de coordenação da política 

                                                 
60 www.min-nestrangeiros.pt, dados retirados a 22 de Novembro de 2004. 
61 Decreto-Lei nº60/94 de 24 de Fevereiro.  
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de cooperação e mentor dos documentos que balizam a cooperação portuguesa. É 

tutelado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros e dispõe de orçamento próprio e de 

autonomia administrativa, financeira e patrimonial. 

O Instituto compreende os seguintes serviços62: Gabinete de Planeamento, 

Programação e Avaliação, Direcção de Serviços da Coordenação Geográfica, Direcção 

de Serviços dos Assuntos Comunitários para a Cooperação, Direcção de Serviços da 

Cooperação Multilateral, Direcção de Serviços da Cooperação Sócio-Cultural, Direcção 

de Serviços da Cooperação Técnica e Económica, Divisão de Formação e dos Agentes 

de Cooperação, Divisão de Gestão e Unidade de Ajuda Humanitária. 

No que concerne à nossa política externa tem-se prestado uma crescente atenção 

à estratégia da cooperação com a introdução de um maior grau de transparência, 

verificando-se um aumento percentual da contribuição para a cooperação multilateral, 

apoiando-se, simultaneamente, a cooperação regional para o desenvolvimento. O 

Instituto constitui, portanto, uma opção decorrente da necessidade do reforço da política 

de cooperação, tendo um pressuposto de coerência, unidade e aumento da eficácia. 

Neste sentido, a dinamização do papel da Comissão Interministerial para a 

Cooperação, a reorientação do Fundo para a Cooperação Económica e o apoio dado às 

ONG's, contribuíram para definir as prioridades de intervenção em função das 

necessidades indicadas pelos países receptores. 

O Instituto da Cooperação Portuguesa participa no Conselho Directivo do Fundo 

Para a Cooperação Económica (FCE), criado em 1991 com tutela dupla do Ministério 

dos Negócios Estrangeiros e do Ministério das Finanças, beneficiando de dotações 

orçamentais substanciais para apoio à cooperação empresarial. 

O FCE tem como atribuições63: 

- apoiar, financeiramente, projectos que contribuam para o desenvolvimento dos 

PALOP e nos quais estejam envolvidas empresas ou outras entidades portuguesas 

ligadas a actividades de cooperação com aqueles países; 

                                                 
62www.min-nestrangeiros.pt, dados retirados a 22 de Novembro de 2004.  
63 www.min-nestrangeiros.pt, dados retirados a 22 de Novembro de 2004. 
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 - fomentar a articulação dos projectos ou acções de cooperação com iniciativas 

nas áreas do comércio externo ou do investimento directo português nos países 

beneficiários da cooperação. 

As contribuições multilaterais portuguesas são assumidas pelos Ministérios das 

Finanças e dos Negócios Estrangeiros, os quais dirigem as negociações alusivas aos 

empréstimos concessionais a aos processos de reescalonamento das dívidas dos países 

em desenvolvimento. Apesar deste facto, mantém-se o carácter descentralizador da 

cooperação portuguesa, bem como a participação dos ministérios sectoriais na 

concepção e, sobretudo, na execução dos projectos e acções de ajuda ao 

desenvolvimento. 

Apesar da criação da Comissão Interministerial para a Cooperação (CIC), cuja lei 

orgânica foi, posteriormente, reformulada, constituiu-se um departamento especialmente 

vocacionado para o diálogo com os parceiros sociais e agentes executores da política de 

cooperação, assumindo-se, então, a descentralização. 

O ICP constituiu-se como o interlocutor institucional, assegurando o 

planeamento, acompanhando a execução das acções e procedendo à avaliação dos 

resultados da política de cooperação para o desenvolvimento. Esta vertente, integrada da 

política externa do Estado português, congrega em seu torno a acção das entidades 

públicas, as entidades privadas, com ou sem apoio público. 

O ICP apresenta como estruturas inovadoras o Gabinete de Planeamento, 

Programação e Avaliação (GPPA) e a Unidade de Ajuda Humanitária (UAH). O GPPA 

elabora estudos conducentes à formação das políticas de cooperação: “caracterização 

permanente das actividades do Instituto e a definição da sua política e objectivos”, bem 

como “promover o acompanhamento e a avaliação sistemática das acções, projectos e 

programas de ajuda ao desenvolvimento”. Doravante, os apoios financeiros dependeriam 

da avaliação feita a anteriores acções, nomeadamente o seu impacto junto das 

populações, os benefícios e objectivos conseguidos. 

A UAH surge num contexto em que cada vez mais se impõem as ONG’s, sendo 

necessário a ligação entre todas as instituições nacionais e internacionais que prestam a 

ajuda humanitária. As ONG’s expandem-se a partir de meados dos anos 80, com o 

objectivo de promoverem as condições de vida de grupos mais carenciados; assumiram-

se como parceiros privilegiados de cooperação para o desenvolvimento. 
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No documento A cooperação portuguesa no limiar do Séc.XXI  lê-se que o ICP: 

 “deve desempenhar o papel de órgão central de apoio à definição, elaboração e execução da política 

de cooperação, no âmbito do Ministério dos Negócios Estrangeiros, por um lado, o de centro de 

estudos, planeamento e programação, por outro, e, ainda, o de centro de coordenação e avaliação do 

sistema (…).”(D.R., nº115/99,de 18 de Maio, I Série-B:2639) 

Apresentamos o organigrama do Instituto de Cooperação64, (Fig.nº5) 

simplificado e por nós elaborado.  

                                                 
64 Dada a complexidade das Direcções de Serviço e Divisões deste organismo, optámos por construir um 
organigrama simplificado, de acordo com a informação recolhida.  
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Em Janeiro de 2003, pelo Decreto-Lei nº5/2003 do dia 13, institucionaliza-se o 

IPAD (Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento)65, organismo central da 

política oficial de cooperação para o desenvolvimento, que tem como principal 

atribuição a intervenção portuguesa no âmbito da cooperação, de forma relevante e 

melhorada, com vista ao cumprimento dos compromissos internacionais assumidos pelo 

Estado português. 

A ausência de um sistema de avaliação eficaz e coerente dos projectos de 

cooperação tem sido apontada como um dos factores mais negativos na prática da 

cooperação. Este é um dos dados recolhidos pelo nosso estudo empírico, confirmando o 

que encontrámos, também a nível da literatura. Pereira (2005), nas críticas que faz ao 

funcionamento do IPAD, refere que para além da formulação de políticas, do fomento da 

investigação sectorial, este deveria acompanhar a evolução no terreno, avaliar as acções 

no sentido de uma boa prática da cooperação, o que não tem acontecido. Assim se 

repetem erros com o consequente esbanjamento de recursos.  

3.3. Outros organismos  

Dada a diversidade existente dos organismos de cooperação, analisaremos de 

seguida os que nos parecem mais pertinentes na medida em que uma análise exaustiva, 

sairia do âmbito deste estudo. 

  As Delegações Técnicas da Cooperação:  

A orgânica da cooperação prevê a constituição destas delegações, que 

assumiriam determinadas responsabilidades a nível da execução da política de 

cooperação, renovariam os métodos de trabalho e implementariam um novo dinamismo 

na coordenação operacional de diferentes acções. Funcionariam junto das missões 

                                                 
65 Apesar de se encontrar fora do âmbito cronológico deste estudo importa referir que o IPAD resultou da 
fusão do ICP com a APAD assumindo o duplo papel de órgão central de coordenação política da 
cooperação para o desenvolvimento e de agente principal de financiamento dessa mesma política. Este 
organismo engloba: o Grupo de Cooperação para o Desenvolvimento, o Grupo de Ajuda Alimentar, o 
Grupo ACP; prepara e participa nos trabalhos dos Conselhos de ministros ACP-CE, nas reuniões de Altos 
Funcionários e Conferências Ministeriais Europa-África; representa-se no FED, no PED-ALA (Comité 
dos países em desenvolvimento da Ásia e da América Latina), no Comité dos Direitos Humanos, no 
Comité para a Segurança e Ajuda Alimentar. A avaliação dos projectos está a cargo da Divisão de 
Avaliação e visa aumentar a qualidade dos projectos à luz de um desenvolvimento global, sustentável e 
duradouro. Informação retirada a 27/12/05 de www.ipad.mne.gov.pt 
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diplomáticas. Assim, pretendia-se que se estabelecessem delegações locais de 

cooperação portuguesa, com a participação de Conselheiros de Cooperação, da Cultura, 

da Educação e um representante da Agência Portuguesa de Apoio ao Desenvolvimento. 

Teriam como funções acompanhar a execução da política de cooperação, avaliando os 

seus resultados em estreita colaboração com os governos locais e com as agências 

internacionais. Estas acabaram por não ser criadas. 

Os Departamentos Sectoriais de Coordenação:  

Dado o carácter descentralizado da cooperação é necessário dispor de órgãos 

sectoriais de coordenação que garantam a coerência das políticas. No caso dos 

ministérios com um volume de ajudas significativo, distribuídos por serviços, institutos e 

empresas, estes departamentos são fundamentais. Os seus representantes devem ter 

assento no secretariado executivo da CIC. 

O Conselho Consultivo para Cooperação Económica Empresarial: 

 O Conselho Consultivo foi criado pelo Dec. Lei nº16/98 de 29 de Janeiro e tem 

como objectivo central a mobilização da sociedade civil, particularmente a dos agentes 

económicos privados para a promoção do desenvolvimento. Pretende-se estabelecer uma 

melhor articulação e uma maior coerência entre as políticas públicas de cooperação e as 

iniciativas dos agentes económicos empresariais, representados pelas suas associações.  

O sector não governamental (as autarquias, as ONGD, as Fundações e as 

Empresas):  

Pelo facto de a Cooperação Portuguesa assentar num modelo particular, o da 

descentralização, existe um número elevado de intervenientes no terreno. Parte 

significativa deles pertence à administração central e a sua actividade integra-se na dos 

respectivos departamentos; mas existem outros que, ligados de forma contratual à 

administração central, prosseguem objectivos comuns no que concerne à ajuda para o 

desenvolvimento. Destaquemos, neste sector, as autarquias locais, as ONGD, incluindo 

as fundações e as empresas.  

No que diz respeito às autarquias, estas poderão apoiar diversos projectos nas 

áreas do saneamento básico, da conservação do património e do Ensino Básico 

(1ºCiclo). A política de cooperação deve conciliar as iniciativas das autarquias que são 

apoiadas pelo orçamento do Estado sem esquecer os objectivos e as opções da política 

de cooperação, numa base contratual que defina a convergência de interesses.  
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Através da Associação Nacional de Municípios e da União das Cidades 

Capitais Luso-Afro-Américo-Asiáticas (UCCLA) podem estabelecer-se protocolos em 

torno de programas de cooperação intermunicipal, a preparar e a executar por um grupo 

de missão criado para o efeito. 

Quanto às ONGD, o governo reconhece o valor do seu contributo para o 

desenvolvimento humano em áreas ligadas ao bem-estar das populações e entende que 

devem ser co-financiadas, desde que se garanta a qualidade do seu desempenho. Propõe 

o governo que se estabeleça um diálogo sistemático e estreito, nomeadamente com a 

Plataforma das ONGD. Doravante, os projectos a apoiar, financeiramente, pelas 

instituições da cooperação portuguesa, serão determinados pela sua natureza (ajuda 

humanitária, educação, saúde, social, etc.) e não pela entidade que o promove. 

No que se refere às fundações, entende o governo que se deve ultrapassar a fase 

da colaboração circunstancial, para se passar para as iniciativas conjuntas, melhor 

estruturadas, intensificando-se o diálogo para o efeito. Saliente-se o papel relevante que 

a Fundação Calouste Gulbenkian tem tido no domínio da Cooperação, o qual tem vindo 

a ser seguido por outras fundações, tais como a Bissaia Barreto, Eugénio de Almeida, 

Oriente, Mário Soares ou Evangelização para as Culturas. 

Por outro lado, há, cada vez mais, interesse em estabelecer uma articulação com 

as empresas, dado o papel destacado que estas têm vindo a assumir na promoção do 

desenvolvimento dos países em que actuam. 

Deste modo, a Agência Portuguesa de Apoio ao Desenvolvimento deverá 

estabelecer protocolos com as associações para o desenvolvimento económico e 

cooperação, estabelecendo normas de actuação que permitam uma maior sinergia entre 

os fluxos públicos e os privados. Entende o governo que deve existir uma 

complementaridade entre a ajuda pública ao desenvolvimento e o investimento privado. 

A APAD estabelece, para o efeito, novas modalidades de apoio ao investimento privado, 

tais como linhas de crédito, tomadas de participação e de capital em sociedades de 

desenvolvimento. 
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Síntese conclusiva  

Analisámos, ao longo deste capítulo, o carácter descentralizador da política de 

cooperação, os seus objectivos, os meios e os instrumentos de acção, bem como as suas 

áreas prioritárias de intervenção. 

O carácter descentralizador assumido pelo Estado português no domínio da 

política de cooperação prende-se com as vantagens no domínio da eficiência prestada 

por todos os organismos participantes. A diversidade de áreas e de projectos a apoiar, os 

inúmeros interlocutores, a complexidade de actividades, o volume de serviços 

conduziram ao modelo descentralizado. Esta descentralização concretiza-se através de: 

organismos centrais e organismos descentralizados e periféricos; organismos 

predominantemente coordenadores e planificadores e essencialmente executores; 

organismos de vocação específica ou organismos com outras vocações institucionais, 

desenvolvendo acções de cooperação. 

No que concerne ao Ministério da Educação português, a sua actuação pautou-se 

pelo estabelecimento de parcerias, individualmente ou com outros ministérios 

portugueses, que visavam o envio de professores cooperantes, para a consecução dos 

projectos estabelecidos, numa perspectiva de equilíbrio dinâmico entre um processo de 

centralização e descentralização, disponibilizando os meios de execução e os recursos. 

De acordo com a pesquisa efectuada constatámos que à medida que se iam 

implementando determinados projectos, que consubstanciavam a política educativa 

portuguesa, estes acabavam por ser transpostos para os países onde os nossos actores 

desenvolviam a sua actividade: temos por exemplo o Projecto Minerva, o Projecto 

Nónio Séc.XXI, o Programa PEPT – Educação para todos, entre outros, com ou sem 

ajustamentos. Assiste-se a uma interacção “local-global”, “global-local” resultante da 

mescla entre as políticas educativas nacionais e as internacionais, comandada pela 

globalização social com vista ao reforço da meritocracia e da competitividade. 

Os objectivos da política externa portuguesa que foram sendo traçados, a partir 

de 1974, articularam-se com as orientações da política nacional, tendo em conta o 

desenvolvimento dos países africanos e o princípio da parceria, sem descurar a 

identidade portuguesa. 

Os princípios que enformam a política de cooperação portuguesa para o 

desenvolvimento são: o respeito pela universalidade dos direitos do Homem; a 
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responsabilidade e a solidariedade internacionais; a parceria com os países destinatários 

e a concertação com os outros doadores; a sustentabilidade do desenvolvimento e a 

equidade na repartição dos seus benefícios; a coerência com outras políticas que afectam 

os países destinatários. O objectivo a alcançar, a longo prazo é o da generalização da 

educação primária até 2015 e a eliminação da discriminação das mulheres na educação 

primária e secundária até 2005. 

Os instrumentos que regulam a cooperação têm sido de natureza diversa: 

Acordos Gerais de Cooperação e Amizade, bem como Acordos de Cooperação 

Científica e Técnica; programas indicativos de cooperação (instrumentos reguladores a 

médio prazo); programas anuais de cooperação (reguladores da cooperação a curto 

prazo); acordos sectoriais diversos e acordos e protocolos interinstitucionais. 

A orgânica da cooperação assumiu um carácter evolutivo e foram sendo criados 

diversos organismos entre os quais destacamos o ICP que se constituiu como o 

interlocutor institucional, assegurando o planeamento, acompanhando a execução das 

acções e procedendo à avaliação dos resultados da política de cooperação para o 

desenvolvimento. Destaquemos, ainda, o papel do Instituto Camões, coordenador das 

iniciativas políticas no domínio da promoção internacional da Língua Portuguesa, 

considerada esta como um eixo estratégico fundamental para a afirmação cultural no 

mundo nos próximos anos. 

No que concerne ao orçamento refira-se que a esmagadora maioria das 

actividades são financiadas por fundos públicos, pelo que o orçamento da cooperação 

pouco mais é que uma pequena parcela do orçamento do Estado português. A Agência 

Portuguesa de Apoio ao Desenvolvimento financia as acções de cooperação que 

assumam a natureza de investimentos, ainda que a execução das mesmas esteja a cargo 

de outro departamento da administração pública. 

Uma das críticas que se tem formulado ao financiamento da cooperação é a 

dispersão dos meios financeiros afectos à cooperação pelos diversos ministérios e a 

consequente ausência de um orçamento centralizado ou integrado, que não permitem pôr 

em prática uma política coerente neste domínio. A resposta a esta situação concretizou-

se, em 1999, com a aprovação de um orçamento integrado da cooperação portuguesa. 
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Em matéria de coordenação de ajuda, Portugal reconhece que deve empenhar-se 

numa “programação concertada”, aproveitando, de forma eficaz, os recursos dos 

doadores bilaterais e os da EU. 

O capítulo seguinte permitir-nos-à verificar as áreas que têm usufruído de uma 

maior intervenção por parte da cooperação portuguesa, nomeadamente nos países do 

nosso estudo.  

Cap.III: Política de cooperação: algumas áreas de intervenção 

 A Cooperação para o desenvolvimento abrange áreas muito diversificadas, 

processos heterogéneos, um número elevado de actores, fruto do carácter 

descentralizador que esta foi assumindo. 

A Cooperação assentou no primado do estabelecimento de relações humanas e 

culturais, enfatizando-se a utilização da língua portuguesa, entendida como a “prioridade 

das prioridades”. A língua portuguesa é o factor de coesão interna nacional e de 

identidade cultural específica de todos os países que a utilizam. 

As acções de âmbito cultural assumiram um grande relevo, tendo em conta o 

factor da unidade linguística, sobretudo devido à escassez de recursos humanos com que 

estes novos países se debatiam. Assim, as primeiras acções de cooperação traduziram-se 

no ensino e na divulgação da língua portuguesa, através do envio de professores e do 

apoio pedagógico, iniciativas na área universitária, criação dos centros culturais 

portugueses, circulação de jornais e de revistas, livros, exibição de filmes, exposições 

fotográficas, bibliográficas, filatélicas, apoio à realização de programas de rádio e de 

televisão. 

As prioridades concentraram-se no apoio ao sistema educativo, com intervenções 

ao nível do ensino básico, através do reforço absoluto das capacidades locais de 

formação institucional e em exercício dos professores; ao nível do ensino secundário, 

por intermédio da assistência técnica, que se consubstancia no envio de professores 

cooperantes e do financiamento de escolas privadas deste grau de ensino, tais como o 

Liceu Católico João XXIII, em Bissau ou a Escola Diocesana em S. Tomé. Refira-se que 

a área da formação constituía uma preocupação relevante, porquanto era consensual que 

a melhoria da qualidade do ensino passava por este pressuposto. 
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Destaque-se o apoio da Fundação Calouste Gulbenkian, particularmente através 

do projecto “Consolidação dos Sistemas Educativos”, o qual visava a formação de 

professores na área do Português, da Matemática, das Ciências Integradas, Técnicas de 

Expressão em Português e pretendia: melhorar a qualidade e a eficácia dos sistemas 

educativos dos 5 países lusófonos, em particular, no 1º ciclo do ensino básico; reforçar a 

formação de professores; elaborar instrumentos metodológicos e pedagógicos de apoio à 

sua acção. A FCG foi seleccionada pela UE para coordenar a elaboração de manuais 

escolares e apoiar o funcionamento dos cursos de formação de formadores. Foram 

escolhidas três instituições portuguesas, a Universidade do Minho, a de Aveiro e a 

E.S.E. de Setúbal para ministrarem formação e vários especialistas para a componente 

da produção de materiais.  

Saliente-se, ainda um outro projecto de vulto que se desenvolveu em S.Tomé e 

Príncipe, entre 1986 e 1990-91, o Projecto de Expansão e Melhoria Qualitativa do 

Ensino da Língua Portuguesa, o qual teve a assistência técnica da FCG e financiamento 

do Banco Mundial. Este previa o desenvolvimento da língua portuguesa através do 

ensino formal desde a 1ª à 11ª classe. Previa-se a elaboração de programas para todos os 

níveis de ensino, manuais para alunos e professores e formação. De acordo com 

Pontífice (2005), este projecto teve êxito devido aos ajustamentos que se foram fazendo, 

depois da fase de experimentação: 

“ o projecto da língua portuguesa assumia, nesse quadro, uma importância fundamental visto 

afigurar-se como condição necessária e indispensável para o sucesso do ensino-aprendizagem em 

todos os outros domínios. (…) O diálogo entre as equipas técnicas portuguesa e são-tomense 

durante toda a fase de execução do projecto, assim como a adopção duma estratégia que passou 

por uma fase de experimentação e que foi permitindo ajustamentos antes da generalização da 

experiência, constituíram, no nosso entender factores de êxito do projecto.” (idem:92)  

No que concerne à administração educacional, tem-se dado apoio logístico, apoio 

técnico à reforma dos sistemas educativos e ministrado acções de formação profissional. 

Quanto às formas de ensino não curricular, os instrumentos utilizados são os 

centros culturais portugueses, que actuam de forma directa, onde são ministradas aulas 

de português, nas suas próprias instalações, e cursos destinados a militares, jornalistas e 

funcionários seleccionados. Os centros culturais financiam, indirectamente, programas 

de rádio e de televisão. 
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Assim, o governo português instituiu diversos centros culturais portugueses 

(Praia, Mindelo, Bissau e S. Tomé, para além de outras cidades que não constituem o 

nosso objecto de estudo, como Luanda ou Maputo) com o objectivo da difusão da língua 

portuguesa, para além de ter contribuído para a formação de formadores de português. A 

difusão da língua também se fez pela circulação de jornais, revistas, oferta de livros, 

exibição de filmes, exposições fotográficas, bibliográficas ou filatélicas.  

Apesar de constituírem uma iniciativa louvável, os centros culturais apresentam 

dinâmicas distintas, dependendo muito da iniciativa pessoal dos seus dirigentes. O 

estudo do grupo de trabalho da CRSE identificou alguns constrangimentos no seu 

funcionamento: 

“ (…) não dispõem de professores em número suficiente para responderem à procura crescente de 

ensino do português; não dispõem de meios adequados e suficientes para a difusão da língua e 

cultura portuguesa, como sejam filmes, diapositivos, videogramas, jornais, livros, etc. não 

dispõem de materiais pedagógico-didácticos adequados para o ensino de Português, 

nomeadamente manuais de língua portuguesa, cursos para a rádio, televisão, etc.” (idem:92) 

O ensino extracurricular do português responde, de certa forma, a algumas das 

necessidades que os dirigentes políticos africanos têm apresentado, nas diversas 

conferências interministeriais, como, por exemplo, a intervenção do Ministro da 

Educação de Cabo Verde, José Livramento Monteiro, na I Conferência dos Ministros da 

Educação da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, realizada em 1997, mas 

cujo relatório foi publicado em 1998: 

“Nós que temos a maioria da população a viver como emigrante no exterior, deparamo-nos com o 

problema do ensino do português nessas mesmas colónias de emigração. Ele [ministro da 

Educação de S. Tomé], frisou o caso do Gabão, mas nós temos, por exemplo, o caso do Senegal 

onde temos solicitado às  autoridades portuguesas um apoio no sentido de mantermos os 

emigrantes cabo-verdianos com uma presença linguística, de forma a não perderem as suas 

origens culturais. (…) Os centros culturais têm dado mais importância ao ensino do português nos 

centros do que uma integração ao nível do próprio ensino, e isso tem levado a que de facto a 

apreensão do português pelos emigrantes seja cada vez mais diminuta (…)” ( In, Relatório da I 

Conferência dos Ministros da Educação da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa ) 

A construção de uma rede de escolas portuguesas responde aos objectivos da 

defesa e da difusão da língua portuguesa e do sistema educativo português, constituindo-

se, simultaneamente, como centros de ensino de qualidade para a formação local e 

complexos escolares de utilização diversificada, interagindo com os centros culturais, 

para a expansão, de forma não curricular, do português. Estas foram sendo apoiadas 
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financeiramente e pedagogicamente, dando a possibilidade a outros alunos não 

portugueses de as frequentarem. 

A Comissão Interministerial criou, em 1993, o projecto PALEFCCA (Plano de 

Acção, Língua, Educação, Formação, Ciência e Cultura para a África), em torno da 

defesa da língua portuguesa, com o objectivo de contribuir para a definição de 

estratégias no âmbito sócio-cultural, através de uma concertação dialogada entre os 

departamentos envolvidos no projecto.  

A concessão de bolsas aos jovens estudantes, quer para área de ensino, quer para 

a formação profissional, instituída como área prioritária, foi sendo burilada no sentido de 

se aumentar a eficácia da acção e de se obter uma melhor relação custo/ benefício. Desta 

forma, a atribuição de bolsas deve coincidir com os sectores definidos como prioritários 

nos programas bilaterais de cooperação, implicando a incorporação da vertente formação 

nos projectos a aprovar pelas comissões mistas. 

Quando as jovens repúblicas enveredam pelos processos de transição 

democrática (depois da queda do muro de Berlim) o Estado português preocupou-se em 

apoiar, financeiramente, acções que contribuíssem para a consolidação do Estado de 

Direito e do respeito pelos Direitos do Homem, nomeadamente através do reforço da 

independência do aparelho judicial, da pluralidade de opiniões e de acções que visassem 

a descentralização da administração e transparência do processo de decisão. 

Desta forma, a prioridade da Política da Cooperação portuguesa vai no sentido do 

contributo para o desenvolvimento dos PALOP, estreitando laços de cooperação nos 

variados níveis. Estes são receptores de 90% da APD, quer a nível bilateral, quer 

multilateral (Quadros nºs 18, 26 e 27, Vol.II). 

Em 1988, Portugal assinou Acordos de Cooperação, no domínio da Juventude, 

com as Repúblicas de S. Tomé e Príncipe66 e Cabo Verde67, as quais pretendiam 

“promover um melhor conhecimento da realidade dos dois países (…); promover a 

consciência da necessidade da paz, bem como estimular o conhecimento da cultura, da 

tradição e modo de vida dos dois povos (…), encorajar o reforço da cooperação entre os 

dois países na área da juventude” (Dec. Lei nºs 17 e 18, de 7/06/90, artº1).  

                                                 
66 Decreto-Lei nº 17, publicado no Diário da República, 1ª Série, nº131, de 7 de Junho de 1990. 

67 Decreto-Lei  nº 18, publicado no Diário da República, 1ª Série, nº131, de 7 de Junho de 1990. 
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Deste modo seriam desenvolvidos programas de interesse comum em diversas 

áreas como: cultura, desporto, ambiente, tempos livres e integração na vida activa, 

intercâmbio juvenil, formação de animadores juvenis, promoção do associativismo 

juvenil e trabalho voluntário. Os encargos de financiamento relativos a estas acções 

eram assumidos pelos dois estados, nos termos dos Acordos de Cooperação Científica e 

Técnica em vigor.   

Em finais da década de noventa, o discurso ministerial assentava na eloquência 

da educação para todos, através de uma educação básica de qualidade, onde estivessem 

asseguradas a igualdade de oportunidades, com justiça e equidade e a formação ao longo 

da vida, bem como o respeito pela diversidade cultural, como forma de travar a 

exclusão, conforme se pode verificar pelo discurso do então Ministro da Educação, Eng.º 

Marçal Grilo68 (1999): 

“ Ao considerarmos o investimento em educação, a valorização da profissão docente, o 

intercâmbio na investigação educativa e pedagógica, a articulação entre políticas de educação e 

de formação profissional, o planeamento estratégico tendo em consideração a evolução do 

emprego e as perspectivas de desenvolvimento económico, social e cultural – estamos perante 

compromissos que devem ser assumidos em comum, com maior cooperação e um envolvimento 

claro das organizações internacionais, numa lógica de racionalização de meios e de articulação de 

esforços.” (idem:187) 

Refira-se que a Conferência Mundial sobre os Direitos Humanos, realizada em 

Viena, em Junho de 1993, acentuara a necessidade de uma educação em matéria de 

direitos humanos essencial à estabilidade de relações harmoniosas entre as nações e à 

promoção do entendimento mútuo, de tolerância e da paz.  

Assim, de acordo com o Relatório Mundial sobre a Educação (1995), aquela 

Conferência tivera como objectivo fazer progredir a igualdade de oportunidades, bem 

como “ o desenvolvimento de valores e atitudes capazes de suscitar e fortalecer a 

compreensão e a paz internacionais, o respeito dos direitos humanos e da democracia – 

missão fundamental da educação. (…)” (idem:78) 

Os estados deveriam elaborar programas e estratégias específicas para 

assegurarem uma educação consentânea com os direitos humanos, difundindo 

informação nesta área.  

                                                 
68 Intervenção na 29ª Conferência Geral da UNESCO, realizada em Paris a 27 de Outubro de 1997, com o 
título Educação e conhecimento para todos. 
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A partir de 1999, os eixos prioritários69 definidos tiveram em conta a óptica do 

beneficiário que, no país receptor, é o destinatário das acções a realizar e não tanto a 

visão departamental que vigorava até então. Destaque-se o apoio financeiro para 

expansão dos sistemas de ensino, elaboração de manuais, deslocação de professores, 

conservação e restauração de património histórico, bolsas de estudo, bibliotecas, centros 

culturais, escolas portuguesas, leitorados, para só referirmos alguns. Os países de língua 

oficial portuguesa concentram a parte principal dos recursos financeiros, no âmbito de 

programas-quadro de três anos, investindo-se numa dinâmica de integração regional. 

De acordo com as áreas prioritárias definidas pelos programas da cooperação 

faremos, nos sub-pontos que se seguem, uma breve resenha da ajuda pública ao 

desenvolvimento em Cabo Verde, S. Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau.  

 1. Cabo Verde 

Cabo Verde70, cuja caracterização do meio se encontra descrita na Parte III deste 

trabalho, tem beneficiado, desde a sua independência, de uma considerável ajuda ao 

desenvolvimento, sobretudo em donativos e empréstimos, o que se traduz numa forte 

dependência do exterior (ver quadros71 inscritos no Vol.II da tese).  

Os primeiros programas de cooperação concretizaram-se pela assinatura de 

Acordos de Cooperação Científica e Técnica, os quais previam o envio de cooperantes 

para as mais diversas áreas, sendo a educação considerada como uma das áreas 

prioritárias, indo de encontro à estratégia de valorização dos recursos humanos, questão 

tida como primordial para o desenvolvimento, por parte dos governantes cabo-verdianos, 

como se pode verificar pelo discurso do Ministro da Educação: 

“ O elemento principal de qualquer estratégia de valorização dos recursos humanos é a educação 

ou se quisermos, a educação/formação. (…) A educação básica e universal num país, que tem 

uma taxa de analfabetismo elevada nos adultos e que tem ainda uma percentagem elevada de 

crianças que não frequentam a escola, mesmo a escola elementar, só pode ser conseguida 

atacando dias frentes simultânea e articuladamente. Por um lado a universalização (…) no sentido 

                                                 
69 Os eixos de concentração definidos foram: valorização dos recursos humanos e culturais; promoção das 
condições sociais e de saúde; apoio ao desenvolvimento sócio-económico; apoio à consolidação das 
instituições; cooperação intermunicipal; contribuição para organismos multilaterais e cooperação 
financeira. 
70 Ver o anexo nº1 referente aos indicadores deste país (Vol.II, da tese). 
71 Quadros nºs 19,23,29,30,32, 33. 
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de todas as crianças em idade escolar frequentarem efectivamente a escola com sucesso (…) Por 

outro lado (…) a alfabetização dos adultos, como primeira etapa dum processo mais amplo de 

educação/formação de adultos.” (Relatório final: 14)72       

No seu discurso, o Ministro refere, ainda, que após o lançamento da plataforma 

de uma educação de base para todos, seguir-se-ia um investimento no ensino secundário 

e superior, tendo por base sistemas educativos coerentes e completos. 

É neste contexto que se vão delineando as políticas de cooperação. O governo 

português definia, anualmente, um número de bolsas a atribuir aos nacionais cabo-

verdianos, contribuindo para a formação de quadros, pese embora o facto de muitos não 

retornarem ao país. Entre 1975 e 1995, foram atribuídas 2460 bolsas e enviados 116 

cooperantes (Quadro nº34, Vol.II, da tese). 

Em 1993, o país teve uma quebra no seu crescimento económico, fruto da 

conjuntura internacional. Portugal é o primeiro doador de Cabo Verde, de acordo com os 

dados da OCDE73 e, pelos quadros nºs 19 e 23 inscritos, no Vol.II, podemos verificar os 

valores da APD entre 1989 e 1993.   

A maior fatia da APD coube ao ICE e à DGC. A educação é o sector que absorve 

cerca de 53% (1993) e 47% (1994) da ajuda seguida da administração pública e serviços 

de desenvolvimento e planeamento e área produtiva.  

A partir de 1993, na área da Educação, foi dada ênfase particular ao Programa de 

Língua Portuguesa. Foi prestado apoio a uma nova metodologia do ensino da Língua 

Portuguesa, o que implicou a criação de um núcleo de investigação em ordem à 

formulação de novas metodologias para o ensino da língua portuguesa, face ao crioulo. 

No que concerne ao programa de Ensino Superior ficou previsto, a partir de 

1993, a definição do modelo de formação de professores, bem como a concepção e o 

desenvolvimento curricular. Foram feitas missões preliminares do Instituto Politécnico 

de Lisboa. Também neste ano, ficou em estudo a assinatura do Protocolo de Cooperação 

                                                 
72 Discurso do Ministro da Educação de Cabo Verde, Corsino Tolentino, em 1990, sobre as prioridades da 
cooperação em educação no âmbito dos países ACP. In Instrumentos de cooperação em educação no 
âmbito da Convenção de Lomé. Relatório final.  
73Países doadores de Cabo Verde, por ordem de importância: 1991:Portugal, Suécia, Holanda, Alemanha, 
Bélgica; 1992:Portugal, Alemanha, Suécia, Japão, Holanda; 1993: Portugal, Suécia, Japão, Alemanha, 
França. 
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relativo à criação do Instituto Superior e Tecnologia de Cabo Verde com apoio do 

Instituto Superior Técnico. Ficou ainda definido o projecto de elaboração da História 

Geral de Cabo Verde, projecto de direcção bipartida, realizado pelo Centro de Estudos 

de História e Cartografia Antiga do IICT de Lisboa e pela Direcção Geral do Património 

de CV. Iniciado em 1987, previa-se a sua conclusão em 1995. Na área da comunicação 

social estava prevista a ajuda para a emissão da televisão e apoio às rádios locais. 

Em 1995 reuniu a XI comissão Mista Permanente de Cooperação Luso – Cabo-

verdiana, em Lisboa, entre 17 e 18 de Julho, na qual se aprovou o Programa-Quadro para 

o triénio de 1995-1998, procurando-se compatibilizar as estratégias e as modalidades de 

cooperação com a política de desenvolvimento do país. 

Os eixos definidos englobavam a capacitação institucional, a valorização dos 

recursos humanos e um maior apoio ao sector privado. Tendo em vista o aproveitamento 

de sinergias intersectoriais no desenvolvimento de projectos previa-se que se actuasse, 

prioritariamente, no planeamento do desenvolvimento, nas infra-estruturas sociais e 

culturais e, neste caso, nas áreas da educação e ensino, cultura, comunicação social e 

saúde. 

Foram assinados dois protocolos de cooperação, um no domínio eleitoral e outro 

no domínio da juventude, prevendo-se a entrega de livros e outro material.  

Em 1997 reuniram os ministros da Educação da Comunidade dos Países de 

Língua Portuguesa, em Lisboa, na sua I Conferência e na qual o primeiro-ministro 

referiu algumas das dificuldades sentidas na área da Educação, solicitando um reforço 

institucional da aprendizagem no domínio da Língua Portuguesa, tal como refere o 

relatório, publicado em 1998:35: “Apesar da existência dos leitores (…) a capacidade de 

formadores é ainda incipiente e sente-se que o programa de português em Cabo Verde 

tem problemas, quer a nível pedagógico, quer ao nível da transmissão de 

conhecimentos”. 

Nessa sequência, solicitava o ministro que Portugal reforçasse o apoio 

institucional com o envio de formadores, apesar da existência de um Instituto Superior 

de Educação sedeado na cidade da Praia que, formando docentes em várias áreas 

curriculares, apresentava as dificuldades a nível da formação de professores de 

português.   
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Referiu-se ainda à questão das bolsas de estudo, que representavam ganhos 

importantes para o país, embora com algumas dificuldades sentidas pelos jovens 

estudantes, sobretudo no que se referia à autorização de visto para residência, Solicitava 

a discussão dos mecanismos de mobilidade de estudantes, docentes e cientistas, no 

sentido de se adoptarem práticas administrativas facilitadoras da mobilidade dos 

mesmos.  

No início do segundo milénio, o grau de desenvolvimento atingido nas relações 

de cooperação entre Portugal e Cabo Verde reflectia a excelência do relacionamento 

político existente, sendo Portugal, sistematicamente, o parceiro mais importante de Cabo 

Verde. 

O apoio à estabilidade macroeconómica cresceu, a partir da assinatura do acordo 

de Cooperação Cambial, em Março de 1998, instrumento jurídico considerado como um 

dos mais importantes e que garantia a convertibilidade do escudo cabo-verdiano, através 

de uma paridade fixa entre as duas moedas. Portugal contribuiu, de forma significativa, 

para a constituição do “Trust Fund” destinado a apoiar o saneamento da dívida interna 

de Cabo Verde. 

Os eixos de intervenção da cooperação portuguesa em Cabo Verde, no final da 

década de 90, assentavam na Capacitação Institucional, na Valorização dos Recursos 

Humanos e na Cooperação Económica e Financeira, em particular, no apoio ao sector 

privado (ver quadros nºs 29, 30, Vol.II, da tese). Em Abril de 1999 foi instituído o 

primeiro Programa Indicativo de Cooperação, cobrindo o período 1999/2001. 

Foram estabelecidas Comissões de Coordenação dos Acordos e Protocolos que se 

reuniam, anualmente, para proceder à programação sectorial detalhada. Durante a 

vigência do PIC ocorreram sessões de trabalho da Comissão do Acordo de Cooperação 

Cambial (COMACC) e da Unidade de Acompanhamento Macroeconómico. 

Finalmente, obedecendo à baliza temporal deste estudo, consultámos o Programa 

Indicativo de Cooperação para 2002-2004, o qual se rege por critérios de programação e 

de organização compatíveis, de modo a aumentar a eficácia e a eficiência da cooperação 

luso-caboverdiana, em benefício do desenvolvimento de Cabo Verde e das linhas 

estratégicas elaboradas pelos dois estados. 

Neste sentido, a cooperação portuguesa deverá traçar programas que ajudem a 

reduzir a pobreza através do reforço de sectores sociais, particularmente no domínio da 
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educação e da formação profissional, da cultura e da saúde. Servirá, também, para 

promover o crescimento do sector económico, numa base de competitividade, 

desenvolvendo o sector privado e o emprego.      

A educação e a formação são os instrumentos incontornáveis para a valorização 

dos recursos humanos (quadros nºs 32, 33, Vol.II, da tese). Por conseguinte, a 

modernização do sistema educativo permitirá o reforço da cidadania, a integração sócio-

cultural e, em última instância, o desenvolvimento do país.  

Neste sentido, a formação de docentes, a todos os níveis de ensino, perfila-se 

como prioritária, bem como acções que visem a promoção da língua portuguesa ao nível 

do ensino/aprendizagem no ensino básico e a adequação do ensino da língua, tendo em 

conta a realidade sociolinguística cabo-verdiana. 

Para este triénio (2002-2004), a nível do ensino superior, o PIC previa a 

introdução de alguma coerência entre os diferentes institutos, respeitando os 

constrangimentos financeiros e a dispersão geográfica do país. A implementação da 

Universidade Pública permitiria a consolidação do ensino superior no país e a inserção 

das instituições cabo-verdianas de ensino superior e de investigação nas redes 

internacionais do saber e da informação. 

As partes concordaram em adoptar novas metodologias a observar no 

planeamento, encetando procedimentos que permitissem melhorar a programação e a 

coordenação, bem como o acompanhamento e a avaliação dos programas, tendo em vista 

aumentar a sua eficácia, eficiência e sustentabilidade.  

2. Guiné-Bissau  

A cooperação entre a República da Guiné-Bissau e o Estado português remonta 

aos primeiros anos da independência e inscreve-se no quadro de acordos bilaterais nas 

áreas técnica, económica, científica e cultural. Este país74 tem sido fustigado por 

conflitos políticos internos que em nada têm contribuído para o seu desenvolvimento 

socio-económico. Na Parte III procederemos a uma caracterização do meio, de modo a 

explicitarmos melhor os constrangimentos que este país tem enfrentado.  

                                                 
74 Os indicadores sobre este país encontram-se no anexo nº 1, do Vol.II da tese. 
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O espírito do acordo de Argel norteou, desde início, o estabelecimento de 

relações de cooperação activas, numa base de respeito mútuo e relações harmoniosas 

entre os dois estados.  Todavia, vicissitudes diversas contribuíram para que as acções de 

cooperação nem sempre atingissem os objectivos traçados pelas partes envolvidas. 

Recorde-se que a guerra colonial devastara o país, desorganizando a rede 

comercial, impedindo o desenvolvimento de infra-estruturas, sobretudo a nível de 

transportes, não havendo, portanto, um desenvolvimento das forças produtivas. Com a 

independência, os quadros portugueses abandonaram o país e os planos de 

desenvolvimento levaram o seu tempo a concretizar-se, sobretudo porque a população 

rural, vivendo de um regime de auto-suficiência, se viu isolada e o sector secundário 

paralisou.  

Depois da independência os acordos de cooperação situavam-se, sobretudo, nas 

áreas do Ensino e da Saúde, identificadas como áreas prioritárias. A carência sentida a 

nível dos quadros exigia um investimento a nível da educação e da formação 

profissional, tal como se pode verificar pelo Acordo de Cooperação nos domínios do 

Ensino e da Formação Profissional75, assinado em 1978, o qual previa o acesso de 

nacionais guineenses aos estabelecimentos portugueses de ensino e de formação 

profissional, bem como a estágios profissionais em organismos públicos e privados. 

Neste sentido, o governo português concedia, aos nacionais guineenses, bolsas 

destinadas à frequência de universidades, estabelecimentos de ensino superior não 

universitário, ensino médio e secundário, pós-graduações, estágios técnicos e científicos 

e estágios de formação profissional. Entre 1975 e 1995, pelo quadro nº35 (Vol.II, da 

tese) podemos observar, quer o número de cooperantes enviados (375), quer as bolsas 

atribuídas (1821). 

Actualmente, a cooperação abrange diversos sectores da administração e da área 

económica. Assim, lentamente, o carácter esporádico das acções de cooperação foi 

sendo substituído por programas de carácter bienal, privilegiando os sectores prioritários 

definidos pelo governo guineense, não descurando a disponibilidade financeira da parte 

portuguesa. 

                                                 
75 Dec.Lei nº 38 publicado no Diário da República, 1ªSérie, nº90, de 18 de Abril de 1978. 
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Em 1988 foi delineado o primeiro programa bienal de cooperação, o qual se 

designou por Programa Quadro, sendo aprovado na reunião da Comissão Mista 

Permanente de Cooperação, realizada em Bissau. Para o biénio de 1988/1989 as 

prioridades dirigiam-se para a necessidade de coordenação das políticas sectoriais e para 

a procura de uma estratégia integrada de acções, com vista a uma maximização das 

intervenções. A falta de capacidade orçamental de ambas as partes não levou a bom 

termo as acções programadas. 

As duas grandes áreas de cooperação luso guineense, a sócio-cultural, científica e 

tecnológica e a técnico-económica foram analisadas e reformuladas em 1993, no quadro 

de um programa intercalar. 

Entre 1990 e 1991, os países do Comité de Ajuda ao Desenvolvimento (CAD) 

foram os que mais contribuíram para os fluxos da APD, com cerca de 80% de donativos, 

ascendendo a 76% e 66% do PNB guineense (Portugal, dez anos de cooperação, 

1995:187), colocando o país numa situação de grande dependência. Portugal, em 1993, 

contribuiu com 2,5 milhões e meio de contos76, tal como se pode verificar pelo quadro 

nº20 (Vol. II, da tese). 

Todavia, o contributo da ajuda portuguesa para o reescalonamento da dívida 

conduziu a que a execução técnica dos projectos se procedesse de forma mais lenta, na 

medida em que as verbas não eram suficientes para a concretização dos projectos, pois, 

tal como refere Afonso (1996): “ os fluxos para a Guiné-Bissau respeitantes a 1994 

conheceram um aumento significativo devido ao reescalonamento da sua dívida o qual 

entra, deste modo, na APD global, sem que as verbas cheguem a sair de Portugal”. 

(idem:81)      

Se observarmos o quadro nº24 (Vol.II, da tese), verificamos que pela repartição 

sectorial, a grande fatia da APD vai para a educação, seguindo-se os sectores da área 

produtiva e da administração pública e serviços de desenvolvimento e planeamento. 

                                                 
76 Países doadores da Guiné por ordem de importância: 1991: Portugal, Suécia, França, Itália, EUA; 

1992:Portugal, Suécia, Holanda, França, EUA; 1993: Portugal, Suécia, Japão, França, Alemanha. Em 

1999, Portugal era, também o primeiro doador. 
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Os projectos com maior relevância são, a partir de 1991: o projecto da Faculdade 

de Direito de Bissau77, que se iniciara com a Escola de Direito, na década de oitenta, 

cuja conclusão do período experimental se previa para 1994; o projecto de língua 

portuguesa, através do qual se reformularam os programas da 1ª à 6ª classe, tendo sido 

elaborados manuais para o professor e aluno; o projecto de formação de professores que 

incluía produção de materiais didácticos e bibliografia; a conclusão da construção do 

bairro de cooperantes; a aquisição do edifício da embaixada da ex-RDA para a 

construção do Centro Cultural e da Escola Portuguesa.  

O Programa Indicativo Nacional (PIN) da Guiné-Bissau, assinado em Dezembro 

de 1996, assentava a tónica na realização da transição política e económica de um 

sistema centralista para uma economia de mercado, através da implementação de um 

sistema político democrático. A ajuda comunitária que o país então recebeu dirigiu-se 

para o apoio institucional, para além da agricultura e infra-estruturas. O programa apoiou 

ainda a educação, a cultura, as iniciativas de base e a saúde. 

Em 1997, em Maputo, foi assinado o II Programa Indicativo Regional PALOP, 

em que se consignava a estratégia de Assistência da União Europeia, através dos 

Ordenadores Nacionais do FED dos “Cinco”, cujo programa definia três sectores de 

intervenção: instituições e administração, emprego e formação, cultura, para além da 

consolidação das acções em curso do I Programa (sistemas educativos, estatística, 

turismo e ambiente).  

Para este Programa Indicativo Regional PALOP II (1997) retirou-se 7% do 

orçamento total para a área da educação/sistemas educativos, num montante de 420 mil 

contos; 15% para a cultura (900 mil contos) e 34 % para emprego e formação 

profissional (2,04 milhões de contos). Portugal manifestou interesse em participar em 

algumas áreas do PIR PALOP II rentabilizando sinergias que vinha desenvolvendo a 

nível bilateral e equacionando a hipótese de co-financiar algumas acções. Portugal é o 

país com maior investimento directo estrangeiro e maior APD na Guiné desde 1995. 

                                                 
77 Dec.Lei nº5/91. A Faculdade promove iniciativas didáctico-culturais afins, como as jornadas jurídicas e 

seminários abertos a todo o espaço lusófono africano. Entre 1991 e 1993 frequentavam-na cerca de 120 

alunos.  
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Entre1995 e 1999, Portugal, enquanto doador, ocupou o primeiro e o segundo lugares da 

APD (Quadros nºs 28,29,30, Vol.II, da tese). 

Até 1998 a cooperação desenvolveu-se a nível bilateral e multilateral, ou seja, no 

primeiro caso, através do Programa acordado em Comissão Mista e, no segundo, através 

de projectos pontuais, apoiados pela União Europeia e Nações Unidas. 

A nível bilateral salientem-se os programas desenvolvidos por autarquias 

geminadas e iniciativas por parte de ONG’s e missões religiosas. No quadro da CPLP, a 

Guiné tem sido o maior beneficiário da APD, nos sectores da educação, saúde e acções 

relacionadas com a dívida (terceiro beneficiário). 

Até 1998 a cooperação assentava em três eixos fundamentais: a capacitação 

institucional aos níveis central e local; a valorização dos recursos humanos (Educação e 

Ensino), formação profissional e ensino técnicoprofissional, a cooperação económica e 

financeira, em particular o apoio ao sector privado. 

A situação de guerra em que o país mergulhou provocou a suspensão de 

projectos e criou situações de dívida ainda maiores. Na mesa redonda que se realizou em 

Genebra, entre 4 e 5 de Maio de 1999, em que Portugal se posicionou como 1º doador, 

foram executadas acções de reabilitação e reabertura do aeroporto, de retorno de 

refugiados, de apoio ao processo eleitoral e de fornecimento de equipamentos.  

Até 1998 a cooperação teve grande ênfase na educação (formação/bolsas de 

ensino, Faculdade de Direito de Bissau), saúde, justiça, cultura (feiras do livro, Centro 

Cultural), comunicação social e agricultura. 

A seguir à guerra instalou-se um governo de coligação PRS/RGB de base 

alargada que tinha como metas a reabilitação económica do país, bem como o 

desenvolvimento de infra-estruturas geradoras de riqueza e de bases sólidas para a 

valorização dos produtos e recursos nacionais, investindo-se em acções sócio-educativas 

e na área da saúde. Pretendia-se, ainda, reconquistar a credibilidade internacional, 

reforçar laços com parceiros, promover uma gestão rigorosa e utilizar, eficientemente, a 

ajuda externa. 

A procura da paz, da solidariedade, da promoção da democracia e do Estado de 

Direito, a defesa dos direitos homem, princípios também consignados na Convenção de 

Cotonou, a defesa da afirmação da Língua Portuguesa, a igualdade de oportunidades 

para todos, para além de outras razões, estiveram na base da formulação do Programa 
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Indicativo de cooperação para o triénio de 2000-2002 (ver quadros nºs 32, 33, Vol.II da 

tese). 

O Programa teve em conta a estratégia proposta pelo Banco Mundial e UE, 

através do Programa Indicativo Nacional para Cooperação Guiné-Bissau/União 

Europeia, no âmbito do VIII FED e os resultados da Mesa Redonda de Urgência do 

PNUD. A cooperação portuguesa definiu a sua estratégia a partir das orientações 

emanadas pelos principais doadores, como o Banco Mundial e a União Europeia. 

Assim, e tendo em conta a situação de conflito que o país vivera, a Comunidade 

Internacional definiu como prioritárias as seguintes áreas de intervenção: a consolidação 

da paz e prevenção do conflito; a promoção da defesa dos direitos humanos; a 

mobilização dos recursos humanos, materiais e financeiros para a reabilitação social e 

reconstrução económica, com base no princípio do “post-conflit peace building”, as 

quais se encontram inscritas no PIC de 2000-2002.  

A estratégia da cooperação portuguesa para 2000/0278, de acordo com o PIC 

deste triénio, assentou em quatro eixos prioritários, sendo a educação e a cultura duas 

áreas fortes de intervenção. Portugal pretendia reforçar ainda a parceria com as 

instituições multilaterais que actuam no país, como o Banco Mundial, as Nações Unidas 

e a União Europeia, bem como fortalecer a cooperação de âmbito regional no quadro da 

CPLP, UEMOA e CEDEAO.  

Todavia, no que concerne à nossa temática, o Programa é claro, tal como se pode 

ler no PIC (2000):  

“ A valorização dos recursos humanos e culturais tem sido e deverá continuar a ser uma das 

virtudes principais da cooperação com a Guiné-Bissau, contemplando sobretudo os sectores da 

Educação e do Ensino e a Formação Profissional a diferentes níveis, bem como os sectores da 

Cultura e do Património Histórico.”  

 O governo português continua a apoiar, financeiramente, a Faculdade de 

Direito de Bissau e com a prestação de assessoria científica e docente da Faculdade de 

Direito de Lisboa. 

 Outras acções a apoiar seriam o envio de professores e formadores e apoio à 

reestruturação do sistema de ensino, a formação de professores do ensino básico 

                                                 
78 A execução da estratégia de cooperação ficou orçada em 8 milhões de contos, sendo a educação o 
segundo sector a ficar com a maior fatia do orçamento (1.350.000 contos).  
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Elementar, a elaboração e o fornecimento de manuais escolares para o ensino básico, a 

concessão de bolsas de estudo de longa duração para formação em Portugal e a 

realização de acções de capacitação, estágios e reciclagem de quadros guineenses.    

No que concerne a investimentos em infra-estruturas, ligados à educação, 

pretendia-se reabilitar o Centro Cultural Português, o Bairro da Cooperação Portuguesa e 

a Escola Portuguesa de Bissau79, infra-estruturas do ensino Básico (ao nível da 

cooperação intermunicipal). Todavia estavam, ainda, previstas no PIC, a construção de 

um novo Centro Cultural Português80, a iniciar-se em 2000 e a recuperação do INEP.  

Estava prevista uma maior articulação entre a Secretaria de Estado da 

Cooperação em Bissau e a Embaixada da Guiné-Bissau, em Lisboa, de forma a reforçar 

a coordenação local da cooperação portuguesa e os seus meios operacionais. 

A execução do Programa assentava em planos anuais, sujeitos a missões e 

avaliação e eventual reequacionamento, prevendo-se a sua substituição por outros da 

mesma área sectorial, desde que existissem razões que fossem reconhecidas pelos dois 

países. Realizar-se-iam reuniões anuais das comissões técnicas de coordenação 

sectoriais, o que permitiria fazer o balanço dos programas e projectos aceites e eventuais 

reprogramações. 

 

3. S. Tomé e Príncipe 

S. Tomé e Príncipe81 tem canalizado a APD, sobretudo para a educação e saúde, 

dadas as carências existentes nestes sectores. Destas daremos conta na Parte III que se 

debruça sobre a caracterização do contexto de acção dos cooperantes. 

 A APD tem-se dirigido a todos os sectores do país. Portugal é, desde 1989, o 

principal doador82, a nível bilateral, representando a sua APD cerca de 22% do total. A 

APD diminuiu, sensivelmente, entre 1992 e 1993 (Quadros nºs 21 e 25, Vol.II, da tese).  

                                                 
79 Prevê-se a inclusão da Guiné no modelo de escolas de Luanda e Maputo, projecto estimado em 450 mil 
contos a realizar em 2000-02.  
80  O orçamento previsto para a construção do Centro é de 300 mil contos. 
81 Os indicadores deste país encontram-se no anexo nº1, do Vol.II da tese. 
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A educação e a saúde são os sectores que, como já referimos, recebem a maior 

fatia da APD: cerca de 65%, dando continuidade à praxis instituída desde a 

independência. Os dados recolhidos, entre 1975 e 1995, revelam que foram concedidas 

982 bolsas de estudo e enviados 154 cooperantes para a educação (Ver quadro nº36, 

Vol.II, da tese).  

Para 1993 e anos seguintes previa-se investimentos no projecto de língua 

portuguesa, projecto de manuais escolares, projecto de apoio à criação do Instituto 

Nacional de Educação em S. Tomé. Na área da comunicação social saliente-se o apoio à 

televisão.   

Em 1995, realizou-se a VIII reunião da Comissão Mista Permanente de 

Cooperação Luso-Santomense, em Lisboa, entre 10 e 12 de Maio, definindo-se o 

Programa Quadro para 1995-1998. Procurava-se, então, desenvolver programas e 

projectos que visassem o reforço da capacitação e modernização da administração, a 

valorização de recursos e um maior apoio ao sector privado, situação que se manteve em 

1999 (ver quadros nºs 29 e 30, Vol.II da tese). 

Este programa indicativo incidiria nas áreas da Educação, Ensino, Juventude e 

Desportos, na cultura e comunicação social, na saúde, na defesa da ordem interna, na 

ajuda humanitária e no apoio institucional aos diversos sectores. 

Desta reunião resultou um protocolo, no domínio da juventude, para a concessão 

de bibliotecas e outro material e um acordo para a promoção e protecção mútua de 

investimentos.  

A partir de 1999 desenvolveu-se o projecto de “reforço das capacidades 

nacionais dos sistemas de planificação, acompanhamento e coordenação das políticas 

educativas nos PALOP” e um projecto na área da “Melhoria da qualidade da educação 

Base através do uso da rádio nos PALOP”, apoiados pela UNESCO. 

Os últimos programas de cooperação assinados para o triénio de 2002 a 2005 

revelam a consciência de se pensar a cooperação de forma mais alargada, tendo em 

                                                                                                                                                
82 Países doadores de S.Tomé: 1991: Portugal, França, Itália, Japão; 1992:Portugal, França Alemanha, 
Japão, EUA; 1993: Portugal, França, Japão, Itália, EUA; 2001-2002: Portugal, IDA, França, Espanha, 
Japão, Agências Árabes. 

 



 
261 

conta as vantagens de coordenação e complementaridade da cooperação internacional, 

tendo por base os objectivos internacionais do desenvolvimento.  

A estratégia governamental santomense ficou definida num documento 

orientador designado por “Opções Estratégicas até ao ano 2005”, tendo sido elaborado 

com o apoio da assistência técnica do PNUD e foi apresentado à Comunidade Doadora 

na Mesa Redonda de Genebra, realizada em Outubro de 2002. 

Os sectores de apoio, articulados com as opções estratégicas do país, 

continuaram a assentar no primado da educação/formação profissional, para além do da 

saúde e agricultura tendo em vista o combate à pobreza e o reforço institucional.  

Para este último triénio, as intervenções assentavam numa estratégia de 

concentração em áreas prioritárias que visassem a redução da pobreza, causa estrutural 

do subdesenvolvimento. As prioridades concretizavam-se em três sectores (saúde, 

educação e agricultura), em subprogramas sectoriais, transversais e suplementares.  

No que concerne à área da Educação83, considerada como primordial para a 

criação de recursos humanos com capacidade para enfrentar os novos desafios, o apoio 

fundamental centra-se no ensino básico, através da garantia das condições de acesso 

(salas de aula, materiais pedagógicos, manuais, formação de professores) às crianças 

cujas famílias pertencem a grupos vulneráveis. 

Destinam-se apoios também ao ensino mediatizado (2ºCiclo) e ao ensino 

secundário através do reforço da formação do corpo docente, do apoio ao Centro de 

Língua Portuguesa, à Escola Portuguesa e ao Instituto Diocesano de Formação. A 

concessão de bolsas de estudo para estudantes em S. Tomé ou para outros que 

pretendam prosseguir estudos universitários em Portugal, continuou sendo uma prática 

comum, desde 1975.  

Estava previsto, também, o apoio ao desenvolvimento de um tecido de decisores 

que contribuíssem para o aperfeiçoamento da regulamentação e regulação de carácter 

organizacional, administrativo e pedagógico do sistema educativo. Apoiar-se-iam as 

infra-estruturas, nomeadamente a reabilitação ou construção de infra-estruturas 

                                                 
83 Os quadros nºs 31,32 e 33, do Vol. II da tese, mostram-nos os valores destinados à educação em 2000, 
2001 e 2002, no conjunto da APD bilateral portuguesa.  
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educativas e formativas de modo a aumentar a capacidade de acolhimento da oferta 

educativa. 

A formação profissional, considerada como eixo transversal para potenciar os 

recursos, o mais eficazmente possível, seria alvo de estratégias de intervenção que 

permitissem ultrapassar as fragilidades do sistema de ensino técnicoprofissional, que não 

respondia às novas necessidades do tecido produtivo. Deste modo, o mais importante era 

criar um sistema de ensino flexível e adequado às necessidades da economia. 

A formação de professores, de formadores, o desenvolvimento de recursos 

humanos na saúde, agricultura, sectores produtivos, a formação de técnicos capazes de 

trabalharem em instituições públicas e privadas encontram-se entre as prioridades da 

formação profissional. 

Síntese conclusiva 

Ao longo deste capítulo vimos que uma das prioridades da cooperação 

portuguesa assentava no primado do estabelecimento de relações humanas e culturais, 

enfatizando-se a utilização da língua portuguesa, entendida como a “prioridade das 

prioridades”.  

As prioridades concentraram-se no apoio ao sistema educativo, com intervenções 

ao nível do ensino básico, através do reforço absoluto das capacidades locais de 

formação institucional e em exercício dos professores; ao nível do ensino secundário, 

por intermédio da assistência técnica, que se consubstancia no envio de professores 

cooperantes. 

No que concerne à administração educacional, tem-se dado apoio logístico, apoio 

técnico à reforma dos sistemas educativos e ministrado acções de formação profissional. 

Quanto às formas de ensino não curricular, os instrumentos utilizados são os centros 

culturais portugueses. Simultaneamente, Portugal foi concedendo bolsas de estudo com 

vista à formação profissional. 

Desta forma, a prioridade da Política da Cooperação portuguesa vai no sentido do 

contributo para o desenvolvimento dos PALOP, estreitando laços de cooperação nos 

variados níveis. Estes são receptores de 90% da APD, quer a nível bilateral, quer 

multilateral. 
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Em finais da década de noventa, Portugal e os países deste estudo não estavam 

alheios aos discursos que veiculavam nos fóruns internacionais, pelo que se enfatizou a 

importância da educação para todos, através de uma educação básica de qualidade, onde 

estivessem asseguradas a igualdade de oportunidades, com justiça e equidade e a 

formação ao longo da vida, bem como o respeito pela diversidade cultural, como forma 

de travar a exclusão. Os projectos incidiram nestas áreas. 

Analisando a evolução das políticas educativas dos países deste estudo podemos 

afirmar que em todos eles a educação foi considerada como uma das áreas prioritárias, 

indo de encontro à estratégia de valorização dos recursos humanos, questão tida como 

primordial para o desenvolvimento. As áreas de intervenção e que mais usufruíram de 

apoio foram: a educação básica, logo seguida do ensino secundário, a formação 

profissional com a concessão de bolsas de estudo, a formação de professores e o ensino 

da Língua Portuguesa. 

A partir de meados de noventa, rentabilizavam-se as sinergias intersectoriais no 

desenvolvimento de projectos e actuava-se, prioritariamente, no planeamento do 

desenvolvimento, nas infra-estruturas sociais e culturais e, neste caso, nas áreas da 

educação e ensino, cultura, comunicação social e saúde. Os vectores que norteavam a 

cooperação eram: a capacitação institucional, a valorização dos recursos humanos e a 

cooperação económica e financeira. 

Por conseguinte, a modernização do sistema educativo permitiria o reforço da 

cidadania, a integração sócio-cultural e, em última instância, o desenvolvimento destes 

países. Neste sentido, a formação de docentes, a todos os níveis de ensino, perfilava-se 

como prioritária, bem como acções que visassem a promoção da língua portuguesa ao 

nível do ensino/aprendizagem no ensino básico e a adequação do ensino da língua, tendo 

em conta a realidade sociolinguística dos países em estudo. Portugal tem apoiado a 

realização de acções de capacitação, estágios e reciclagem de quadros; tem enviado 

professores e formadores e tem apoiado a reestruturação do sistema de ensino, bem 

como a elaboração e o fornecimento de manuais escolares para o ensino básico, entre 

outras medidas. 

Neste sentido se entende que a grande fatia da APD se desloque para a educação, 

seguindo-se os sectores da área produtiva e da administração pública e serviços de 

desenvolvimento e planeamento. 
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No âmbito da cooperação multilateral, Portugal tem reforçado ainda a parceria 

com as instituições que actuam nestes países, como o Banco Mundial, as Nações Unidas 

e a União Europeia, bem como fortalecer a cooperação de âmbito regional no quadro da 

CPLP, UEMOA e CEDEAO.  

Os últimos programas de cooperação assinados para o triénio de 2002 a 2005 

revelam a consciência de se pensar a cooperação de forma mais alargada, tendo em 

conta as vantagens de coordenação e complementaridade da cooperação internacional, 

tendo por base os objectivos internacionais do desenvolvimento do milénio.  

No capítulo que se segue iremos analisar a estratégia de articulação criada pelos 

sucessivos governos portugueses, no sentido de rentabilizar sinergias para a execução 

dos múltiplos projectos de cooperação de forma multilateral. 

Cap. IV: Política de Cooperação: a emergência de novas dinâmicas de regulação 

 

Após as independências, os países africanos confrontaram-se com a escassez de 

recursos humanos habilitados para o desempenho das múltiplas funções, outrora 

ocupadas pelos portugueses. Este era um obstáculo ao desenvolvimento, pelo que as 

primeiras acções de cooperação centraram-se na área do ensino e divulgação da língua 

portuguesa. 

A adopção da língua portuguesa como língua oficial dos novos países provocou 

um interesse prioritário, na medida em que passou a ser um elemento de defesa da 

unidade nacional e um instrumento de entendimento e divulgação de ciência e cultura 

entre os Povos.   

A política de cooperação foi sendo desenvolvida de acordo com as estratégias 

delineadas pelos sucessivos governos portugueses que ocuparam o poder depois de 

1974. As estratégias implicaram a definição clara de objectivos, actores sociais diversos 

e parcerias com diversos organismos. Assim, a cooperação processou-se de forma 

bilateral e multilateral. 

A nível bilateral, a cooperação tem-se concentrado nos países africanos de língua 

oficial portuguesa, reflexo dos laços históricos, linguísticos e culturais que Portugal 

desenvolveu com as suas ex-colónias. Refira-se que esta tradição remonta a 1961, data 

em que Portugal ingressou no CAD, e que até 1974 as relações com outros países 
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africanos eram incipientes. Com a sua reentrada, em 1991, confirmou-se e consolidou-se 

esta tendência. 

Neste domínio, a cooperação tem apoiado projectos e acções na área da educação 

em todos os países, nomeadamente através do apoio ao ensino superior, da concessão de 

bolsas de estudo (Quadro nº37, Vol.II), sobretudo para a frequência de escolas 

portuguesas, da ajuda nas áreas da saúde e da administração pública. Ocorre, ainda, a 

promoção do sector privado, a reestruturação da economia, a concessão de incentivos e a 

bonificação de juros e medidas de alívio da dívida e do seu refinanciamento. 

Afonso (1996) aponta as acções de cooperação dominantes, no âmbito da APD 

portuguesa: 

“ (…) Envio de cooperantes (por exemplo, em 1992 foram enviados 868 técnicos e, em 1993, 

1148); envio de missões de curta duração; atribuição de bolsas de estudo para frequência de 

cursos médios e superiores (em 1992, 1500 bolsas, que representam 42,7% do orçamento da 

DGC, e em 1993, cerca de 2000 bolsas, com uma nítida preferência para os cursos de Direito, 

Economia e Engenharia); estágios de formação profissional (o que, em 1992, representou 11,8% 

do orçamento da DGC, com a atribuição de 1917 bolsas que passaram, em 1993, para um total de 

1964); envio de material e de outros encargos.” (idem:79) 

Saliente-se o sector da comunicação social, considerado como um meio 

fundamental para a promoção e defesa da língua e da cultura portuguesas, no qual se tem 

investido, quer através de formação na área do jornalismo (cursos do CENJOR), quer 

através da colocação de emissores para a RDP-África, equipamentos de estúdios para 

rádios nacionais, criação da RTP-África, entre outros. 

No início do segundo milénio as orientações da política de cooperação 

evidenciam as seguintes preocupações84: planeamento de médio prazo, concentração da 

ajuda em sectores determinantes do desenvolvimento sustentado, incremento e 

valorização da participação da sociedade civil, eficácia na coordenação da acção 

protagonizada pelos diferentes actores, diversificação da ajuda bilateral e reforço da sua 

articulação com a cooperação multilateral.  

                                                 
84 As novas orientações da política de cooperação resultam das recomendações do CAD/OCDE, 
dimanadas na sequência do exame a que Portugal fora sujeito em 1997 (Resolução do Conselho de 
Ministros nº 174/2000, D.R.nº300, I-Série, de 30 de Dezembro).   
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Neste último domínio, o da cooperação multilateral, Portugal tem articulado 

esforços com outros organismos internacionais no sentido de rentabilizar recursos 

financeiros e humanos.   

 1.Cooperação multilateral: pressupostos, objectivos e resultados 

Com o presente ponto pretendemos explicitar a estratégia política da cooperação 

portuguesa a nível multilateral. Primeiramente, Portugal pretende assegurar, com 

responsabilidade, os objectivos e os princípios definidos pelos programas e acções 

estabelecidos, ajustados à dinâmica internacional. Depois, esta estratégia deve estar 

atenta às novas orientações e concepções teóricas próprias das políticas de 

desenvolvimento estabelecidas nos fóruns internacionais. 

As políticas que rodeiam os projectos e as acções multilaterais devem ter em 

conta as reflexões produzidas pelo CAD, pelas Agências Especializadas do Sistema das 

Nações Unidas, pela CPLP, pelo Banco Mundial, pela União Europeia, entre outros, 

com vista a uma projecção da imagem de Portugal a nível internacional, ultrapassando a 

estreiteza da relação, quase exclusiva, com os PALOP, tendo em atenção a dinâmica de 

integração de outros países da África, Ásia e América Latina, aos quais Portugal está 

ligado por laços profundos. 

Os exames do CAD a que Portugal tem sido sujeito (o 1ºexame foi em 1993 e o 

2º exame em 1997) apontam para a fraca participação portuguesa nos instrumentos 

multilaterais de ajuda. Por outro lado, as instituições multilaterais que beneficiaram da 

ajuda nem sempre foram seleccionadas por critérios de eficácia e de racionalidade face 

aos objectivos da cooperação. Portugal não tem conseguido articular a ajuda bilateral 

com a multilateral. 

As críticas formuladas tornaram prioritária uma maior concentração e um 

aumento da coerência dos programas, pensando, também, nas instituições comunitárias, 

nas agências das Nações Unidas e noutros organismos. Assim, a selecção das 

instituições e dos projectos a apoiar deve ter em conta a capacidade de obtenção de 

resultados e de objectivos comuns, bem como uma melhor articulação entre as 

iniciativas multilaterais co-financiadas por Portugal e as actividades integradas na ajuda 

bilateral, rentabilizando-se os recursos. Portugal assumirá, deste modo, um papel mais 

activo no sistema multilateral, quer a nível das Nações Unidas, quer da União Europeia. 
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A gestão dos projectos e acções bilaterais e multilaterais tem revelado a 

debilidade das missões diplomáticas portuguesas, tal como refere o documento sobre a 

Cooperação Portuguesa no limiar do Séc.XXI: 

“ Sendo cada vez maior a importância da cooperação multilateral no quadro da Ajuda Pública ao 

Desenvolvimento, seja em situações de pós-conflito, seja, pela criação de condições de sustentação 

das respectivas economias, um dos problemas essenciais é o do ajustamento da cooperação bilateral 

aos quadros mais vastos, definidos em sede multilateral. A gestão da interface bilateral/multilateral é 

complexa e, de um modo geral, é feita a nível local, o que tem posto ainda mais em evidência a 

debilidade das nossas missões diplomáticas no domínio da cooperação”. (D.R., nº115/99,de 18 de 

Maio, I Série-B:2639) 

1.1. No âmbito das Nações Unidas e das instituições Bretton-Woods 

Até 1991 Portugal beneficiou da ajuda internacional, de acordo com os critérios 

dos Programas para o Desenvolvimento das Nações Unidas (PNUD). A partir de 1992, 

Portugal integrou a categoria de doador, passando a ter outra projecção internacional. 

Entre 1994-96, Portugal foi membro do Conselho Executivo do PNUD, membro do 

Conselho Económico e Social (ECOSOC). Conquistou a Presidência da 50ª Assembleia 

Geral das Nações Unidas e obteve lugar no Conselho de Segurança. 

Entre 1995-96, o montante disponibilizado para a Ajuda Pública ao 

Desenvolvimento desceu, mas retomou o seu movimento ascendente em 1997, 

continuando Portugal a ocupar, entre 1997-2003, um lugar razoável na lista dos 

doadores. 

No que se refere às agências especializadas das Nações Unidas, Portugal 

estabeleceu acordos que se consubstanciam em co-financiamentos de projectos a serem 

desenvolvidos nos PALOP, através da criação de “trust-funds”, quer com o PNUD 

(1991), quer com a UNESCO (1993). Portugal fornece, ainda, “contribuições 

voluntárias” para outras organizações multilaterais como o PAM (Programa Alimentar 

Mundial), o HABITAT, o FNUAP (Fundo das Nações Unidas para a População), o 

PNUA (programa das Nações Unidas para o Ambiente), o UNIFEM (Fundo das Nações 

Unidas para a Agricultura), o ACNUR (Alto Comissariado das Nações Unidas para os 

Refugiados) a UNICEF (Fundo das Nações Unidas para as Crianças), a UNCTAD 

(PMA) e o UNSO (Programa das Nações Unidas para a Desertificação).  
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O ICP mantém-se como “focal point” do Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD). Portugal acompanha as acções que desenvolve nos PALOP. 

Portugal reforçou o seu papel no PNUD em 1992, ano em que passou ao estatuto 

de doador. Participou nas mesas redondas, realizadas sob a sua égide, na Guiné-Bissau, 

S. Tomé e Príncipe e Cabo Verde, prestando apoio financeiro, assistência técnica e 

consultadoria, entre os mais importantes. 

Criou um Trust Found85 junto do PNUD, em finais de 1991, com o objectivo de 

financiar actividades e programas do PNUD que promovam o desenvolvimento dos 

PALOP. No Memorando do “Fundo”86 privilegiaram-se as actividades relacionadas com 

a educação, a formação, a investigação, entre outras.  

Em 1993, Portugal assinou um acordo com o PNUD, para a contratação de JPO87 

(Júnior Professional Officers), com o objectivo de treinar jovens licenciados, com idade 

inferior a trinta anos, através de formação “aprender fazendo”, envolvendo-os em 

projectos, quer nos escritórios locais, quer na Sede. Estes jovens, no segundo ano do 

contratado, podiam concorrer ao Management Training Program e em seguida ingressar 

no quadro das Nações Unidas.   

Portugal tem participado em Conferências das Nações Unidas e tem reforçado a 

sua participação no PNUD (Conselho Executivo) e no ECOSOC. 

A participação nestas conferências, onde se definem as linhas orientadoras e 

objectivos comuns para fazer face aos desafios do século XXI, serviram para reforçar o 

conceito de “aldeia global” e a importância da noção de solidariedade. 

A cooperação multilateral no âmbito de organismos internacionais vocacionados 

para o desenvolvimento iniciou-se com o recrutamento de voluntários e candidatos para 

                                                 
85 Trata-se de um acordo de co- financiamento, na modalidade de cost-sharing, de operações do PNUD, 
naqueles países, até ao limite de USD 1.000.000/ano, e com o compromisso de reforço anual do “Fundo” 
de forma a perfazer esse limite (Portugal dez anos de cooperação, 1995:142). 
86 Para além da educação e formação foram inseridas actividades de coordenação de ajudas (mesas 
redondas) e exercícios NatCAP (análise e programação nacionais de cooperação técnica); realização de 
estudos prospectivos de longo prazo; projectos no âmbito de desenvolvimento privado; e projectos para 
melhoria da gestão macroeconómica (Portugal dez anos de cooperação, 1995:142)  
87 Portugal tem três JPO’s colocados em Luanda, Nova Iorque e Maputo. No primeiro ano são pagos pelo 
país de origem e sob recomendação do Representante Residente da ONU, podem, então, concorrer, no 
segundo ano, ao quadro desta instituição.   
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os vários organismos das Nações Unidas, tal como OMS, UNESCO, OIT, TARFO, entre 

os mais importantes. 

A cooperação com as instituições Bretton-Woods tem sido acompanhada pelo 

ICP, tendo sido criado, em 1987, um Trust Fund88 que se destinava ao financiamento de 

consultoria individual portuguesa de curta duração. A partir de 1994, Portugal passou a 

co-financiar acções que tivessem a participação do FCE e consultoria realizada por 

empresas.  

Todavia, tem-se verificado alguma impreparação técnica por parte dos 

funcionários da cooperação para questões de elevado grau de tecnicidade, mas quer a 

Direcção Geral do Tesouro (em relação ao Banco Mundial), quer o Banco de Portugal 

(em relação ao FMI), consideram ajustada a intervenção da cooperação portuguesa. 

Em finais da década de 90, o Banco Mundial apresentou uma proposta de um 

Quadro Geral para o Desenvolvimento, com vista a integrar os esforços envidados pelos 

vários agentes de desenvolvimento de cada país. Assim, cada país deveria desenvolver 

um Quadro Geral para o Desenvolvimento, instrumento necessário para a promoção da 

cooperação, da transparência e da parceria a estabelecer entre governo, instituições 

multilaterais e bilaterais, sociedade civil e sector privado.  

Este documento do Banco Mundial não limita o poder de cada governo, na 

medida em que estes decidem os seus programas a executar e o ritmo da sua execução. 

O documento refere requisitos que visam o desenvolvimento sustentável e o alívio da 

pobreza, no qual estão inscritos: a situação de cada país, os programas previstos, as 

entidades executoras, os resultados da execução e os resultados já alcançados. Na 

prática, cada país deve ajustar-se a estes princípios tendo em conta linhas orientadoras, 

em nome da eficácia e numa lógica de “prestação de contas” (accountability), 

independentemente de criar, ou não, franjas de marginalização na sociedade civil.  

                                                 
88 Em 1987, o Trust Fund era de USD 150.000, passando para 500.000, em 1994, já que o FCE reforçara o 
seu contributo em 350.0000 (USD). A partir desta data para a consultoria individual de curta duração 
destinam-se 250.000 (USD). Portugal co-financiou cursos de Gestão Macroeconómica, para técnicos dos 
PALOP, dos bancos centrais e dos respectivos Ministérios das Finanças. Destaque-se a constituição de 
uma estrutura de ensino básico agrário, em S. Tomé, em 1988, para apoiar empresas agrícolas privadas e 
pequenos e médios agricultores.    
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Os requisitos são de âmbito estrutural89, nomeadamente a constituição de uma 

administração apta e íntegra, capaz de combater a corrupção; humano90, a nível da 

criação de instituições de educação, a nível do ensino universal, pré-escolar, primário e 

estendendo-se, progressivamente, aos outros níveis de ensino; físico91, como transportes, 

saneamento básico, telecomunicações; sectores rural, urbano e privado.  

A definição de prioridades e estratégias para a melhoria de serviços públicos e 

colectivos, em parceria com a sociedade civil e sector privado, é estimulada pelos 

dadores internacionais, tal como se pode ler no Relatório sobre o desenvolvimento 

mundial (1997):  

“ Em África, um importante factor de limitação de uma reforma institucional sistémica do 

Estado  é o seu custo. (…) Para a maioria dos países, será necessário reorientar recursos 

existentes e mal  alocados (…) a reconstrução da capacidade do Estado não pode ocorrer sem 

assistência internacional. Contudo, um grau excepcional de cooperação entre governos e 

organismos externos acabou por gerar um padrão de dependência externa. Também é necessário 

reexaminar os tipos de assistência e os incentivos gerados por essa cooperação, para assegurar 

que tal  assistência apoie políticas coerentes”. (idem:172)   

1.2. No âmbito da União Europeia 

Da análise dos objectivos inerentes ao documento “Estratégia da EU para a 

África: rumo a um pacto euro-africano a fim de acelerar o desenvolvimento de África”, 

dos quais destacamos a igualdade, a parceria e a apropriação, no âmbito de uma parceria 

mais estratégica para uma “Europa alargada e uma África que renasce”, verificámos que 

                                                 
89 A nível dos requisitos estruturais o documento de orientação estratégica, A Cooperação Portuguesa no 

limiar do Séc.XXI, aponta os seguintes: uma administração apta e íntegra, constituída por funcionários 
profissionalmente habilitados e capaz de combater a corrupção; um sistema legal eficaz, incluindo 
legislação que assegure a igualdade de oportunidades e dos direitos humanos e uma administração da 
justiça eficiente, imparcial e integra; um sistema financeiro organizado e bem supervisionado; uma rede de 
protecção social e programas sociais que, atendendo ao grau de desenvolvimento alcançado, assegurem a 
protecção das crianças, idosos, desempregados e vítimas de catástrofes naturais e situações de pós-
conflito, essenciais para a paz e estabilidade sociais. (idem:D.R., nº115/99, d 18 de Maio, I-Série B, 
p.2643) 
90 Nesta área são apontadas: as instituições de educação, com principal ênfase as do ensino primário 
universal e pré-escolar e estendendo-se, progressivamente, para as dos restantes níveis de ensino; questões 
no domínio da saúde e da população, designadamente, a criação de sistemas de prestação de cuidados de 
saúde a crianças e idosos e de planeamento familiar ao nível comunitário e local. (idem:2643) 

91 Neste domínio fala-se de: água potável e saneamento básico acessível a toda a população; energia 
necessária ao processo de desenvolvimento; estradas, transportes e telecomunicações; questões de 
desenvolvimento sustentável, ambientais e culturais. (idem: 2643) 
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a agenda portuguesa, neste domínio, é comum e a elaboração dos últimos PIC’s 

transmitem essas directrizes ou seja, a promoção e a realização dos Objectivos de 

Desenvolvimento do Milénio (ODM).  

Neste contexto, a geminação entre universidades, escolas, organismos e demais 

instituições permitirá o estreitamento de laços entre os dois continentes, para lá da 

interacção política e económica e, por outro lado, a criação de um programa europeu 

destinado a todos os que pretendem partilhar competências permitirá aprofundar os 

conhecimentos sobre África e a participação no seu desenvolvimento. 

Outra área resultante do interesse europeu é a da governança, pelo que a Europa 

se compromete a apoiar os países africanos, no sentido de estes desenvolverem uma 

governança judiciosa e eficaz, promovendo a transparência e a eficácia a nível do 

intercâmbio de informações.  

Por outro lado, é enfatizado o apoio que deve ser dado a nível do ensino básico, 

secundário, profissional e superior. A EU deve reforçar o seu apoio orçamental sectorial 

ao ensino primário; apoiar a educação e o acesso aos conhecimentos e à transferência de 

competências, enquanto processos de aprendizagem ao longo da vida; capacitar os 

recursos humanos, sobretudo a nível superior e profissional, através da mobilidade de 

estudantes e da criação de interconexões; apoiar o sector da investigação e do 

desenvolvimento; contribuir para o desenvolvimento de redes euro-africanas de 

universidades e centros de excelência; apoiar o desenvolvimento e a utilização das TIC. 

Na sequência da adesão de Portugal à Comunidade Económica Europeia, este 

passou a contribuir para o Fundo Europeu de Desenvolvimento (FED), principal 

instrumento de apoio às acções de desenvolvimento dos países mais pobres. 

Cada Estado-membro da União Europeia financia este Fundo, de forma 

negociada, de acordo com uma “chave de repartição”, ou seja, a contribuição é feita de 

acordo com o PNB de cada país. 

O apoio financeiro do FED pode ser programado ou não. A ajuda programada 

consiste no financiamento de Programas Indicativos Nacionais (PIN), Programas 

Indicativos Regionais (PIR) e Programas de Apoio ao Ajustamento Estrutural, acordados 

entre o Estado ACP (África, Caraíbas e Pacífico) beneficiário e a EU, nos quais se 

estabelecem os programas a executar durante cinco anos (duração de cada FED). 
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A ajuda não programada é definida no âmbito do Stabex92, Sysmin93, Capitais de 

risco, ajuda humanitária, bonificações e juros. 

   1.2.1. FED (Convenção de Lomé-Cotonou) 

A Convenção de Lomé, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento (FED), 

promove o desenvolvimento sustentado dos países ACP (África, Caraíbas, Pacífico) e 

apoia diversos projectos nas áreas de cooperação sócio-cultural, cooperação técnica, 

agricultura, indústria, ajuda financeira e acesso preferencial ao mercado comunitário dos 

produtos de exportação ACP94. 

A IV Convenção de Lomé introduziu diversas inovações entre as quais 

destacamos: apoio aos programas de ajustamento estrutural, postos em execução pelo 

FMI; apoio ao desenvolvimento de projectos na área de “meio ambiente”; a introdução 

da dimensão “população demográfica (respeito pelas tradições, programas de produção e 

ordenamento do território); o papel da mulher, elemento determinante em matéria de 

desenvolvimento; aposta na “cooperação policêntrica”, acentuando a participação do 

sector privado, das ONG’s, das organizações profissionais, dos sindicatos, das 

instituições de investigação ou de formação. 

A área que se revelou mais crítica foi a da atribuição de bolsas, na medida em 

que os resultados não eram os melhores, já que muitos bolseiros não regressavam aos 

seus países e estes não tinham estruturas para receber especialistas com um nível de 

formação elevado95. Deste modo, para obviar a situação, os projectos de formação 

                                                 
92 No âmbito da Convenção de Lomé os programas de desenvolvimento nacionais e regionais usufruem da 
concessão de subvenções e de capital de risco pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento (FED)  e de 
empréstimos pelo Banco Europeu de Investimentos (BEI). O FED inclui o Stabex,  instrumento que visa 
minorar os efeitos nefastos da instabilidade das receitas de exportação dos produtos agrícolas, dos países 
ACP. Foi introduzido em 1975 com a Convenção de Lomé, tendo sido suprimido em 2000, com a 
Convenção de  Cotonou. 
93 Sysmin: instrumento para prestar apoio ao desenvolvimento do sector mineiro, num quadro de 
desenvolvimento sustentável. Os estados ACP recebem estas subvenções e, por sua vez, podem-nas 
emprestar a empresas mineiras. Os fundos Sysmin podem, também, ser utilizados com o objectivo de 
diversificar a produção. 
94 A União Europeia garante a entrada dos produtos agrícolas, em regime preferencial, com isenção ou 
redução de taxas aduaneiras e niveladores, nos mercados comunitários. A nível dos produtos industriais, 
estes têm entrada sem qualquer tipo de taxa. Os estados ACP não estão sujeitos à reciprocidade, devendo 
apenas conceder, aos produtos, um tratamento que, pelo menos não seja menos favorável que o resultante 
da cláusula “ da nação mais favorecida”(GATT).       
95 De acordo com o discurso de Amat, B., Chefe da Unidade de acções de formação na DG VIII: In, 
Instrumentos de cooperação em educação no âmbito da Convenção de Lomé. Relatório final.  
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deveriam estar integrados ou ligados aos programas de desenvolvimento (formação de 

adultos, alfabetização, gestão e administração de alto nível), ou então fora do sector de 

concentração, como o apoio ao ensino primário ou à cultura. As recomendações da 

Convenção iam no sentido de uma articulação entre o desenvolvimento de infra-

estruturas, criação de unidades de produção agrícola ou industrial, aliadas à formação. 

Portugal contribuiu financeiramente para o VI FED (1985-1990) com 66,15 

MECU (0,88%), tendo, até Dezembro de 1997, sido atribuídos contratos às empresas 

num montante de 99,95 MECU. Para o VII FED (1990-95) a nossa contribuição foi de 

96,14 MECU. Para o VIII FED (1995-2000), Portugal contribuiu com 125 MECU 

(0,973% do total de 13.132 MECU).96   

No âmbito de Lomé IV (FED VII) foi elaborado um Programa Indicativo 

Regional de Cooperação, entre os cinco PALOP, que recebeu a designação de 

agrupamento regional, com base nas afinidades históricas, culturais e linguísticas 

comuns, pelo que não obedeceu ao tradicional conceito de contiguidade geográfica. Tal 

como se pode ler no relatório final da reunião realizada em Lisboa, em 1990, sobre 

“Prioridades da cooperação em educação no âmbito dos países ACP”: 

“ (…) O conceito é tão aberto que permite felizmente que seja definido sobre a base linguística, 

cultural, sobre a base de interesses específicos de países que desejem cooperar. (…) A 4ª 

Convenção representa uma evolução importante relativamente às convenções anteriores, por mais 

distante que esteja das aspirações dos países ACP. Ela constitui, sem qualquer sombra de dúvida, 

uma evolução relativamente às convenções anteriores, oferecendo por outro lado maiores 

recursos para a cooperação centrada em grupos maiores ou menores e representa, 

incontestavelmente, um exemplo construtivo da cooperação Norte-Sul.” (idem: 17)97 

 A Comunidade, no final da Presidência portuguesa, em Junho de 1992, 

contribuiu com um apoio financeiro de 25 milhões de ECU para um período de 5 anos, 

para aplicar às áreas da formação, saúde, cooperação cultural e reforço institucional.      

Em 1998 decorreu a 4ª Conferência Ministerial de Negociações, realizada em 

Bruxelas, em Fevereiro, na qual se negociou o Acordo de parceria que sucedeu à 

                                                 
96 Dados retirados da Resolução A Cooperação Portuguesa no limiar do Séc. XXI:(D.R. nº115/99 de 18 de 
Maio, I Série B, p.2640) 
97 Discurso do Ministro da Educação de Cabo Verde, Corsino Tolentino, in Instrumentos de cooperação 
em educação no âmbito da Convenção de Lomé, relatório final. 
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Convenção de Lomé. A assinatura da nova Convenção, com uma duração de 20 anos e 

revisões quinquenais, teve lugar em Cotonou, em Junho de 1998. 

Esta nova Convenção ancorou os seus princípios na luta contra a pobreza, 

melhorando a eficácia da ajuda mediante a racionalização dos instrumentos financeiros, 

não descurando a nova realidade internacional, sobretudo no que concerne à área 

comercial. As relações Norte-Sul passam a pautar-se por este novo modelo, bem como 

toda a cooperação para o desenvolvimento. Esta nova convenção consigna outras 

questões fundamentais como os Direitos do Homem, os princípios democráticos e o 

Estado de direito como garantes de uma estabilidade política que qualquer Estado deseja 

para manter a paz, evitar conflitos e pautar-se pelos princípios de uma “Boa 

Governação”. 

Doravante, as relações de diálogo permitirão um maior envolvimento da 

sociedade civil e uma melhor adaptação à realidade de grandes zonas da África 

subsahariana respondendo de forma integrada aos novos desafios que estas vão 

colocando.98 

A diversidade de acordos regionais e sub-regionais, tendo em conta as dimensões 

das relações política, económica, incluindo a comercial, a técnico-financeira, pautará o 

futuro das relações da EU com os ACP. Será enfatizada a cooperação regional e a 

descentralizada.          

1.2.2. O CAD (OCDE) e a avaliação da cooperação portuguesa  

Portugal integrou o CAD em Dezembro de 1991, depois de 17 anos de ausência 

prolongada, factor resultante da Revolução de 1974, já que até 1974 o país participara, 

desde a fundação deste órgão, nos seus trabalhos. O processo de descolonização que 

Portugal enfrentou provocou o distanciamento de uma instituição que tem por finalidade 

contribuir, financeiramente, para o volume dos recursos postos à disposição dos países 

menos desenvolvidos, quer em programas bilaterais, quer multilaterais de Ajuda Pública 

ao Desenvolvimento. 

                                                 
98 De referir que o caminho futuro das relações comerciais, entre a EU e os ACP, aponta para o livre- 
cambismo, instalando-se a reciprocidade diferenciada, pela qual os países menos avançados vão manter o 
essencial do regime anterior, por mais alguns anos e os mais desenvolvidos, comercialmente, vão para o 
comércio livre, tendo em conta as regras da Organização Mundial do Comércio (OMC). Prevê-se um 
enfraquecimento da contratualidade e um aumento da condicionalidade.   
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Portugal, enquanto membro do Comité de Auxílio ao Desenvolvimento da 

OCDE (CAD), participa na definição de objectivos, políticas e critérios de avaliação que 

forem definidos por este órgão sobre esta matéria. 

O esforço global da APD aumentou positivamente até 1992, descendo em 1993 e 

subindo em 1994 (0,34% do PNB). Portugal tem feito esforços no sentido de se 

aproximar dos 0,7% do PNB, em termos de APD, tendo como meta 2007 para este fim. 

Em Maio de 1996, reuniram os membros do CAD, na 34ª reunião do Comité de 

Alto Nível, definindo objectivos99 a cumprir nas áreas do bem-estar económico, do 

social, do meio ambiente e definindo, também, responsabilidades conjuntas, por parte 

dos Países Menos Desenvolvidos e dos parceiros internacionais. 

No que concerne ao bem-estar económico, pretende-se a redução, para metade, 

da pobreza extrema (menos de um USD/dia), a nível mundial, até 2015. Em termos de 

desenvolvimento social, pretende-se, até 2015, a generalização da educação primária, a 

eliminação da descriminação contra as mulheres na educação primária e secundária, a 

redução da mortalidade infantil em 2/3 e da mortalidade à nascença em ¾ e o acesso 

universal, através do sistema de cuidados primários de saúde, à saúde genética. 

No constante ao meio ambiente e sua regeneração, pretende-se a implementação 

de estratégias nacionais que visem o desenvolvimento sustentado dos países. 

Na definição das responsabilidades conjuntas100 a tónica vai para as contribuições 

da sociedade civil e para o aproveitamento dos mecanismos regionais de 

desenvolvimento. Na área das responsabilidades dos Países Menos Desenvolvidos101 

                                                 
99 De acordo com o documento de orientação estratégica, A Cooperação Portuguesa no limiar do Séc.XXI, 
estes objectivos quantificados e julgados necessários foram inscritos em função do passado recente: 
aumento da esperança de vida, entre 1950-1996, de 41 para 62 anos; aumento da percentagem de 
população com acesso à água potável, de 35% para 70%; crescimento da taxa de alfabetização, de metade 
para 2/3 da população adulta e aumento dos recursos alimentares em 20%, face ao crescimento da 
população mundial. (idem:2641) 
100 Continuando a citar o documento de orientação estratégica, A Cooperação Portuguesa no limiar do 
Séc.XXI, refiram-se ainda: a criação de condições susceptíveis de gerar os recursos adequados para o 
desenvolvimento; a prossecução de políticas que minimizem os conflitos violentos; o fortalecimento da 
protecção, nacional e internacional, contra a corrupção; a abertura a todas as contribuições da sociedade 
civil; a captação do apoio dos países de desenvolvimento rápido e o aproveitamento dos mecanismos 
regionais de desenvolvimento. (idem:2641)  
101 De referir ainda: a aplicação de políticas macro-económicas aprovadas; a aplicação da lei e a 
responsabilização económico-financeira dos governantes; a criação de um clima favorável às empresas e à 
mobilização do investimento e da poupança local; a promoção de uma gestão financeira segura, incluindo 
sistemas eficazes de cobrança de impostos e a garantia de que a despesa pública seja produtiva. 
(idem:2641-2642) 
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saliente-se a aposta num desenvolvimento social que vise a participação de todos e a 

igualdade de género, bem como o fortalecimento da capacidade humana e institucional e 

a manutenção de uma cooperação estável com os vizinhos. Quanto às responsabilidades 

dos parceiros internacionais102 é acentuada a necessidade da coordenação da Ajuda 

Pública ao Desenvolvimento, o fortalecimento das capacidades nacionais com vista a 

impedir uma dependência da ajuda e a criação de mecanismos que permitam uma 

avaliação da eficácia da ajuda. 

A avaliação dos programas ou projectos obedece a um conjunto de critérios que 

cada país ou organização internacional deve aplicar, tendo em conta as estratégias de 

desenvolvimento, o diálogo contínuo, a simplificação e harmonização dos 

procedimentos, o melhoramento da capacitação dos países, a descoberta de novas e 

inovadoras formas de financiamento, o peso da dívida, entre os mais importantes. 

Tendo em conta a importância desta temática passamos a citar as orientações 

estratégicas incluídas na Resolução A Cooperação Portuguesa no limiar do Séc.XXI:   

“ (…) 1. Os doadores devem encorajar os países beneficiários a formularem as suas próprias 

estratégias de desenvolvimento, estabelecendo as suas próprias prioridades, planos e instrumentos 

de implementação dessas estratégias. Este processo deve incluir sistematicamente a sociedade 

civil, assim como consultas com os parceiros internacionais. Nos países em que as estratégias 

locais forem compatíveis com os objectivos definidos internacionalmente, os doadores devem 

trabalhar no sentido de implementar os seus programas de ajuda de forma coordenada, com base 

nas estratégias determinadas localmente. 

2. Os doadores devem estimular e contribuir para o reforço da coordenação local da cooperação 

para o desenvolvimento. A capacidade de coordenação local pode ser melhorada, pelos doadores, 

através da delegação do poder de decisão nas missões no terreno. A nível internacional, as 

vantagens e desvantagens de organizar grupos consultivos (e Mesas Redondas) nos próprios 

países beneficiários deverão ser convenientemente exploradas. 

                                                 
102

 Incluem-se, também, os seguintes objectivos: providenciar a assistência apropriada e mobilizar os 
recursos suplementares necessários para assegurar o cumprimento das metas acordadas; actuar nos 
sistemas internacionais de comércio e finanças permitindo oportunidades autênticas aos Países Menos 
Desenvolvidos; aplicar políticas coerentes em todos os aspectos, incluindo a consistência das políticas que 
afectam os direitos humanos e os riscos de conflito violento; apoiar o acesso à informação, às 
terminologias e aos conhecimentos concretos; aderir às orientações internacionais de avaliação da eficácia 
da ajuda e monitorizar o seu desenvolvimento. (idem:2642) 
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3. A transparência dos interesses dos doadores e dos países beneficiários, bem como a confiança 

mútua, devem ser encorajadas através de um diálogo contínuo, não só a nível informal, mas 

através de um trabalho sistemático em sectores variados, por subgrupos permanentes, de 

preferência conduzidos pelo país anfitrião. 

4. Os parceiros internacionais devem aceitar, em princípio, uma adaptação aos procedimentos 

locais, ajudando, quando necessário, os países beneficiários a tornar esses procedimentos mais 

próximos dos padrões internacionais. Existem orientações do CAD que podem ajudar a 

identificar os melhores procedimentos e a organizar exercícios-piloto de forma a conseguir uma 

simplificação e harmonização progressiva dos procedimentos. 

5. A prática de ajuda ligada prejudica gravemente a capacitação e a responsabilização locais, além 

de agravar os custos económicos e prejudicar a credibilidade do país receptor. O apoio à 

recomendação do CAD defendendo a ajuda não ligada aos países menos desenvolvidos deve 

constituir um passo concreto para melhorar as relações entre Estado doador e Estado receptor. 

6. Os doadores devem concordar com a necessidade de diminuir o número de projectos, 

canalizando a ajuda para programas e assistência macroeconómica, que apoiem, realmente, as 

prioridades estratégicas de desenvolvimento dos países. Para isso, é necessário auxiliar esses 

países a melhorar a sua capacidade de gestão da ajuda, incluindo a canalização das contribuições 

recebidas para determinados objectivos ou sectores chave, como a erradicação da pobreza. 

7. Deve ser encorajado o aumento da capacitação local, o que pode ser feito alterando a forma 

como é fornecida a cooperação técnica, muitas vezes excessiva e dispendiosa e impeditiva do uso 

e desenvolvimento de capacidades locais. 

8. A prática do acompanhamento e avaliação conjunta dos programas de desenvolvimento deve 

ser desenvolvida e reforçada, com vista a uma aprendizagem mútua dos êxitos e falhanços das 

acções empreendidas. 

9. O aumento da coerência entre as políticas de cooperação para o desenvolvimento dos parceiros 

internacionais e as suas outras políticas (comerciais, de investimento, etc.) que afectam os países 

beneficiários, é essencial para que os países em desenvolvimento possam reduzir a sua 

dependência relativamente à ajuda. 

10. Devem ser encontradas novas e inovadoras formas de financiamento, devendo a Ajuda 

Pública ao Desenvolvimento exercer um papel catalizador e intermediador de novas formas de 

investimento interno e externo. Garantias financeiras, empréstimos, apoio ao sector privado local, 

etc., são apenas algumas das possibilidades. 

11. Os parceiros internacionais devem ter especial atenção ao peso da dívida dos países 

beneficiários. Neste contexto, desempenham um papel importantíssimo os vários tipos de 

reescalonamento de dívidas”. (D.R., nº115/99,de 18 de Maio, I Série-B:2642) 

Face ao exposto, o documento refere a necessidade de Portugal encetar um 

conjunto de reformas que visem a transformação das mentalidades, dos processos de 
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organização, de descentralização, de co-participação e de revisão das tomadas de 

decisão, com vista à reestruturação das políticas de cooperação. 

Os exames do CAD 

O primeiro exame feito pelo CAD à política de Ajuda Pública ao 

Desenvolvimento português ocorreu em 1993, tendo este organismo verificado que os 

objectivos da ajuda de Portugal ao desenvolvimento abarcavam a cooperação 

económica, social e cultural, a promoção da democracia e da estabilidade política, bem 

como o desenvolvimento do sector privado nos PALOP. Os membros do CAD 

incentivaram o governo português a continuar os seus esforços para tornar a sua 

estratégia mais explícita junto da opinião pública e da comunidade internacional. 

O Comité verificou que a ajuda bilateral portuguesa se concentrava 

exclusivamente nos Cinco PALOP e que Portugal, apesar desta concentração geográfica, 

deveria encetar contactos no sentido de promover a cooperação a nível do 

desenvolvimento regional, trabalhando com alguns países vizinhos dos PALOP, da 

África Austral, malgrado as limitações financeiras de Portugal. 

O Comité reconheceu a importância dada por Portugal às infra-estruturas sociais 

e serviços, sobretudo à Educação, nomeadamente na área do ensino primário. 

Em 1994, reestruturam-se alguns serviços no sentido de haver uma coordenação 

mais eficaz da ajuda, instalando-se uma nova unidade de planeamento e de avaliação da 

ajuda. Assim, A Direcção Geral de Cooperação fundiu-se com o Instituto de Cooperação 

Económica, dando origem ao ICP (Instituto para Cooperação Portuguesa). 

O Comité tomou conhecimento do papel importante desempenhado pelo FCE 

(Fundo de Cooperação Económica), criado em 1991, com vista ao apoio financeiro aos 

investidores privados portugueses para projectos enquadrados no âmbito da cooperação 

oficial. O Comité recomendou a necessidade da manutenção de uma orientação clara de 

desenvolvimento nas actividades do Fundo, sem descurar as necessidades dos PALOP. 

O Comité apontou como factor crítico a questão do reescalonamento da dívida, 

sugerindo a importância de um plano sustentado a médio prazo para o aumento no 

programa de assistência da ajuda a fundo perdido. 

O segundo exame ocorreu em 1997 e o relatório insistiu nas críticas de 1993, as 

quais, sendo comuns, passamos a enunciar: 



 
279 

“ (…) o peso excessivo da cooperação financeira, ou seja, dos sistemas de perdão e 

reescalonamento das dívidas Estado a Estado, no total da Ajuda Pública ao Desenvolvimento; (b) 

a necessidade de um planeamento a médio prazo, por forma a acentuar a importância da 

componente não financeira da ajuda; (c) as dúvidas quanto ao realismo do objectivo de 0,7% do 

PNB para a Ajuda Pública ao Desenvolvimento em relação ao qual Portugal se comprometeu na 

Conferência do Rio, em 1992; (d) a fragilidade da componente multilateral da Ajuda Pública ao 

Desenvolvimento portuguesa, para além da que decorre automaticamente da condição do Estado 

membro da UE; (e) a pouca importância dada nos projectos e programas ao ensino primário, à 

educação de base e aos cuidados primários de saúde; (f) a desarticulação administrativa dos 

projectos bilaterais e a inexistência de uma orçamentação adequada para a cooperação; (g) a 

ausência de serviços de planeamento eficientes e, acima de tudo, a inexistência de uma avaliação, 

minimamente rigorosa, dos resultados da Ajuda Pública ao Desenvolvimento; (h) a ineficiência 

da coordenação interministerial; (i) a falta de coerência do "produto final"; (j) a insuficiência da 

colaboração com a sociedade civil, em geral, e com as organizações não governamentais, em 

particular. (…)” (D.R.nº115/99, de 18 de Maio, I Série-B:2641)  

 Em 1997, O CAD admitiu alguns progressos entretanto realizados tendo em 

vista a modernização da ajuda portuguesa, designadamente da disponibilidade: para o 

alargamento progressivo do horizonte e dos objectivos da ajuda para além dos seus 

limites iniciais e a construção de uma estratégia de cooperação para o desenvolvimento; 

a elaboração de um orçamento e de um programa integrados e a manutenção de uma 

efectiva coordenação e avaliação; uma intervenção maior da sociedade civil e o reforço 

do sector das ONG. 

2. A APD portuguesa no âmbito das políticas educativas  

 Entre a sua integração europeia e a constituição de uma comunidade lusófona 

estruturada em relações históricas, Portugal tinha diante de si o desafio de politica, 

económica e de culturalmente, se reaproximar de outros povos de regiões distantes com 

quem mantinha séculos de História. 

Os eixos da política de cooperação, na área do apoio ao desenvolvimento, 

adquiriram um particular significado estratégico, a nível da política externa portuguesa. 

A ajuda pública ao desenvolvimento passou a constituir um elemento de diferenciação e 

de afirmação da identidade portuguesa, tirando partido da sua posição geográfica e da 

sua história, ocupando uma posição relevante a nível europeu. Pelo quadro nº26 (Vol.II) 

podemos analisar a estrutura geográfica da APD perante os “Cinco”. 
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Conforme referimos no Capítulo I da I Parte, se alguns países conseguem retirar 

mais valias do fenómeno da globalização, outros há que têm sido atirados para as franjas 

da marginalização, aumentando o seu nível de pobreza. Portugal tem dedicado particular 

atenção aos países africanos de língua oficial portuguesa, bem como a Timor, pelo que a 

política de cooperação tem sido norteada pela estratégia de um apoio concertado ao 

desenvolvimento destes países. 

Em finais de noventa, a política de cooperação passou a estar mais atenta à 

conjuntura internacional ditada pelo fim da Guerra Fria, e às políticas de 

desenvolvimento que têm acompanhado o sistema internacional, bem como o rigor da 

utilização dos fundos públicos destinados à ajuda ao desenvolvimento. 

A estratégia a utilizar a nível da cooperação deveria ser mais rigorosa, definida e 

assumida pelo governo, com directa participação da Assembleia da República e com a 

participação da sociedade civil. Deste modo, fazia sentido o empenho dos municípios, 

das associações representativas do sector empresarial, das universidades, das fundações, 

da Igreja, entre os mais importantes. 

Na área da educação, a década e 90 foi marcada pelo 3º ciclo da Reforma 

Educativa, o da reconstrução qualitativa do sistema educativo, coincidindo com a 

governação do XII governo constitucional, sentindo-se os efeitos da recessão económica 

e de um desinvestimento no sector educativo (Afonso, A.:2002). 

A estratégia delineada, sobretudo a partir de 1996, foi no sentido de ultrapassar o 

ciclo tradicional de relações com os PALOP, encaminhando-se para uma estratégia de 

parceria global em estreita articulação com a comunidade internacional, em proveito do 

desenvolvimento sustentável. A APD assenta em princípios como os da equidade, da 

solidariedade, da parceria, da participação e do “ownership” e vão no sentido de uma 

globalização mais equitativa. 

Por seu turno, os beneficiários da ajuda devem ser “responsabilizados” pelo seu 

próprio desenvolvimento, respeitando os direitos humanos, lutando contra a corrupção, 

no sentido da estabilidade da “boa governação”. Não basta serem meros receptores da 

ajuda internacional, mas devem valorizar os seus recursos internos e o seu 

desenvolvimento a longo prazo.   
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2.1. O conceito APD  

O termo de APD (ajuda pública ao desenvolvimento) é a expressão quantificada 

da Política de Cooperação. As doações/empréstimos feitos no seu âmbito têm permitido 

que o “Norte” viva em segurança, já que o Sul é palco de fomes, epidemias, guerras 

constantes, atropelo dos direitos humanos, sofrendo, frequentemente, da ausência de 

uma estrutura governativa e administrativa forte e sustentável. 

A APD tem por objectivo principal a promoção do desenvolvimento económico e 

do bem-estar das populações e assume a forma de projectos ou programas, transferência 

de verbas, fornecimento de bens e serviços, operações de alívio da dívida ou 

contribuição para uma ONG ou organismo multilateral. É canalizada de forma 

bilateral103 ou multilateral104 pelos seguintes tipos: cooperação técnica, ajuda a 

programas, projectos de investimento/equipamento e outros recursos. 

Fig.nº6
105 

Ajuda pública ao desenvolvimento – Esquema de funcionamento 

 

 

 

  

                                                 
103 A APD bilateral é fornecida directamente ao país beneficiário, através de  uma ONG que actue na área 
do desenvolvimento ou ao próprio país doador para actividades como a educação para o desenvolvimento 
ou apoio a refugiados. Estas verbas fornecidas pelo CAD, Comissão Europeia ou outras organizações 
internacionais destinam-se a áreas específicas da economia ou da estrutura social (ex: educação), tendo em 
conta os objectivos dos projectos. Dados retirados de  www.ipad.mne.gov.pt a 27/12/05 
104 A APD multilateral traduz-se por contribuições para os orçamentos das organizações multilaterias que 
actuam na área do desenvolvimento, as quais os gerem de forma autónoma. As verbas provêem das 
mesmas fontes. Refira-se que para um país beneficiar da APD deve apresentar, nos últimos três anos, um 
rendimento nacional bruto per capita inferior a $ 9.206. Dados retirados de  www.ipad.mne.gov.pt a 
27/12/05. 
105 Dados retirados de  www.ipad.mne.gov.pt a 27/12/05 
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As recomendações da ONU vão no sentido de os países industrializados 

aumentaram os seus níveis de APD, num montante de 0,7% do PNB. Todavia, estas 

recomendações nem sempre têm sido cumpridas, por diversas razões e verifica-se um 

decréscimo global dos níveis da APD. 

Para colmatar estas falhas, a comunidade internacional tem recomendado aos 

países beneficiários a criação de mecanismos de atracção de capitais estrangeiros, 

proporcionando ambientes propícios para este tipo de investimentos. Porém tem-se 

constatado que nem sempre esta situação tem ocorrido. As recomendações seguem a 

lógica neoliberal e vão no sentido do sector privado se constituir como um actor 

fundamental, actuando a par e passo com o Estado, a sociedade civil e outros parceiros 

sociais e económicos. 

No que concerne ao Estado português, entre 1989 a 1994, a APD cresceu 

significativamente (Quadro nº27, Vol.II). Entre 1995 e 1996 diminuiu e em 1997 voltou 

a subir. Tem-se vindo a defender uma cooperação mais técnica com vista a uma maior 

capacitação destes países, nomeadamente na área das tecnologias. 

Portugal participa nos fóruns internacionais respeitantes à Convenção de Lomé, 

ao CAD (Comité da Ajuda ao desenvolvimento da OCDE), às agências do sistema da 

ONU e das instituições Bretton Woods. Frequentemente, as políticas devem ser 

adaptadas às diversas agendas internacionais, dado os condicionalismos subjacentes aos 

fluxos financeiros afectos à APD. 

Neste sentido, têm ocorrido campanhas junto da opinião pública para sensibilizar 

os cidadãos para a importância da APD, iniciativas culturais, científicas e privadas, 

campanhas desenvolvidas pelas ONG’s, por parte dos estados neoliberais para os 

programas inseridos na APD, como é, por exemplo, o caso da Educação para o 

desenvolvimento. 

Os PALOP foram desde cedo considerados como o espaço “natural”da política 

de cooperação portuguesa, na medida em que se interiorizava como dever a 

consolidação e alargamento dos laços culturais com esses países, particularmente através 

da Língua Portuguesa, de modo a que se assegurasse a continuidade de um quadro 

privilegiado de relacionamento. Os projectos na área cultural eram considerados 

investimentos com reflexos na capacitação institucional e humana. 
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A maior fatia da APD bilateral destina-se à formação, em matéria sócio-cultural 

(formação escolar e profissional, traduzida na concessão de bolsas e viabilização de 

estágios em Portugal), tal como se pode verificar pelo quadro nº37 (Vol.II, da tese) Com 

peso menor, ocorre um esforço financeiro para a contratação de cooperantes (sobretudo 

professores) e nas missões técnicas de curta duração. 

2.2. As novas tendências e as prioridades sectoriais da APD portuguesa 

As novas tendências da APD encontram-se descritas no documento a que já 

fizemos referência A Cooperação Portuguesa no limiar do Séc.XXI. Poderemos afirmar 

que se assiste a uma evolução das políticas de cooperação, entre 1974 e 2002, que 

acompanhando as mudanças sociopolíticas e económicas sentidas a nível da 

globalização, define determinados eixos estratégicos de programação, o que coloca 

Portugal num lugar de somenos importância. 

De acordo com o referido documento, A Cooperação Portuguesa no limiar do 

Séc.XX, Portugal entende que deve articular, de forma eficaz, as suas políticas de Ajuda 

ao Desenvolvimento, tendo em conta os eixos definidos pela EU, pelas Nações Unidas e 

pelas instituições Bretton Woods; que deve ocorrer uma coordenação eficaz entre os 

serviços da EU responsáveis pelos programas de assistência, através de uma 

reestruturação da Comissão Europeia; que deve acompanhar os esforços de todos os 

parceiros na promoção da democracia, dos direitos humanos, dos princípios da boa 

governação, dos direitos das mulheres e na afirmação da sociedade civil; que deve 

contribuir para a regulação da prevenção de conflitos, de modo a que ocorram condições 

de estabilidade política e social, indispensáveis ao desenvolvimento; que deve incentivar 

a assunção pela Europa de uma responsabilidade política mais consequente no processo 

de desenvolvimento do continente africano.   

Neste contexto definiram-se prioridades sectoriais, criteriosamente 

seleccionadas, evitando a dispersão das acções e a sua reduzida visibilidade. Assim, os 

sectores definidos através da Resolução A Cooperação Portuguesa no limiar do Séc. 

XXI são: formação, educação, cultura e património, promoção da língua portuguesa, 

saúde, actividade produtiva e infra-estruturas, sociedade e suas instituições, segurança, 

ajuda financeira e ajuda humanitária de emergência.  
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No primeiro sector, o da formação, educação, cultura e património, a 

cooperação prevê a criação de infra-estruturas, a formação de professores e formadores, 

o desenvolvimento das tecnologias e de materiais educativos adaptados aos programas 

locais de educação e formação. A execução destas acções será realizada a nível bilateral, 

não descurando a importância da CPLP, e multilateral, concretizando-se através de 

diversos agentes tais como as autarquias locais, as ONG’s, as fundações, bem como 

organismos da administração pública central. 

O facto de ocorrer uma concentração da ajuda portuguesa aos países de língua 

oficial portuguesa e a existência de comunidades portuguesas relevantes, em países com 

os quais desenvolvemos particulares relações culturais, levaram à tomada de medidas 

que visaram a promoção da língua portuguesa e tendo em conta as directrizes da 

Resolução: o apoio à expansão dos sistemas de ensino dos países de língua portuguesa, 

formando, localmente, os professores; apoio científico, pedagógico e didáctico ao ensino 

do português nestes países; apoio à formação de tradutores e intérpretes, de modo a que 

se utilize o português como língua de trabalho nas organizações internacionais; apoio ao 

ensino do português como língua segunda nestes países.  

A nível da saúde são utilizados os canais da cooperação bilateral e multilateral, 

não descurando a experiência que Portugal tem a nível da medicina tropical. 

No que concerne ao apoio à actividade produtiva e às infra-estruturas, pretende-

se incentivar o crescimento das economias e capacidade produtiva do país beneficiário e 

não a promoção dos interesses das empresas portuguesas. 

Quanto à área da sociedade e suas instituições, valorizam-se os programas a 

desenvolver nos domínios da justiça e da administração pública, na medida em que as 

administrações dos PALOP deram continuidade, em muitos aspectos, à administração 

colonial, facto que facilita o contacto entre as ex-colónias e Portugal. 

Portugal pode dar um importante contributo para a definição dos sistemas de 

prevenção e regulação de conflitos em África, dada a sua experiência adquirida a nível 

de cooperação técnico-militar com os PALOP. Neste domínio inclui-se a criação de 

forças de segurança que assegurem a paz e a estabilidade, imprescindíveis ao 

desenvolvimento económico e progresso social. 

 Para fazer face às vulnerabilidades dos PALOP, Portugal atribuiu um volume 

substancial da APD sob a forma de recursos financeiros e de assistência técnica. O 
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objectivo é o de promover um desenvolvimento sustentável e melhorar as condições de 

vida das populações, tendo sempre presente domínios de actuação seleccionados de 

comum acordo entre as partes. 

A partir da década de noventa é notória uma intervenção a nível do reforço da 

estabilidade macroeconómica, do alargamento das bases produtivas e da melhoria da 

competitividade do sector empresarial, do apoio à consolidação das instituições, a par da 

educação e valorização dos recursos humanos, que desde os primeiros acordos se fazem 

sentir. 

Digamos que a conjuntura internacional, a (re) entrada de Portugal como 

membro do CAD, levou a que as orientações políticas fossem de encontro a 

determinados objectivos, como por exemplo: a consolidação de um sistema democrático, 

que começou a ocorrer depois da queda do muro de Berlim; a optimização de índices de 

eficácia e eficiência aos apoios institucionais então traçados; a afirmação de uma boa 

capacidade institucional habilitada a garantir uma boa governação; o desenvolvimento 

de infra-estruturas, sector transversal que engloba diversos sectores (educação, saúde, 

transportes, etc.), para só nomearmos alguns. 

É, também, enfatizada a questão do acompanhamento e avaliação dos 

programas/projectos de cooperação. A intensificação do papel do ICP e da DGCI 

(Direcção Geral da Cooperação Internacional) é fundamental, neste processo, porquanto 

constituem os serviços centrais responsáveis pela programação e avaliação. Refira-se a 

necessidade da importância do desbloqueamento de verbas, de forma a colmatar-se os 

constrangimentos decorrentes do processo. 

De referir que muitos dos nossos entrevistados constataram a ausência de uma 

avaliação dos programas da Cooperação. Da documentação analisada, no GAERI, só a 

partir de finais de 80 se assiste ao envio de missões, algumas delas com carácter 

avaliativo.  

O financiamento do desenvolvimento tem sido alvo de inúmeras conferências, 

na medida em que é o sustentáculo da APD e cada vez mais se coloca a hipótese de se 

recorrer a fontes alternativas de financiamento, mas estas não reúnem consenso por parte 

dos doadores. Os desafios da globalização exigem outras alternativas internacionais de 

financiamento do desenvolvimento, tendo por base projectos ou acções exequíveis.  
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Pela leitura do PIC de 2001 constata-se a preocupação do governo português 

em reforçar o apoio ao sector educação/formação, dando continuidade à estratégia 

iniciada em 1999, assumindo uma lógica de “empowerment” dos quadros locais:  

“ Para além de ampliação da intervenção as áreas de formação profissional e dos ensinos 

secundário e superior, será conferida atenção particular – há muito reclamada por vários PALOP 

–à educação/formação ao nível do ensino básico, da alfabetização não formal e da educação pré-

escolar. Pretende-se que esta acção se processe com base numa lógica integrada e de 

circularidade através da progressiva transferência da educação/formação feita no exterior para 

uma educação/formação concebida e realizada nos países, com a participação efectiva dos 

recursos humanos locais.” (Resolução do Conselho de Ministros nº174/2000, D.R. I-Série B de 

30/12) 

As orientações constantes nos PIC de 2001 e 2002 visam reforçar a participação 

de Portugal no sistema multilateral, aproveitando a visibilidade que este tem tido, nos 

últimos anos, no âmbito das Nações Unidas, das instituições de Bretton Woods e da 

União Europeia. (Veja-se a Resolução do Conselho de Ministros nº174/2000, D.R. I-

Série B de 30/12). 

 De acordo com a leitura desta Resolução, os principais programas inscritos 

nestes PIC, para a área da educação, dão continuidade aos projectos já iniciados e 

implementam outros, a saber: apoio ao sistema educativo, nomeadamente na 

organização e funcionamento do mesmo, através da elaboração de uma lei-quadro e 

demais legislação; apoio às estruturas de administração educativa e à formação de 

quadros; ensino da língua portuguesa; ensino do Português como língua estrangeira; 

ensino de outras disciplinas; apoio à elaboração de materiais escolares próprios e de 

manuais; apoio à reestruturação do ensino superior; atribuição de bolsas de estudo; apoio 

à criação de centros de formação profissional.  

A cooperação portuguesa, em parceria com o FMI e o Banco Mundial actua a 

nível dos programas de ajustamento estrutural e contribui com algumas iniciativas para o 

alívio da dívida destes países. Contribui financeiramente para fundos e organizações 

internacionais e para uma multiplicidade de acções de ajuda ao desenvolvimento, não 

identificáveis em termos sectoriais. 

A ajuda humanitária de emergência tem sido cada vez mais solicitada por 

diversos países, fruto de conflitos e crises que afectam o sistema internacional, pelo que 

Portugal não se tem escusado a contribuir para melhorar os esforços despendidos a nível 

da cooperação multilateral.   
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Síntese conclusiva  

A cooperação portuguesa tem-se desenvolvido sem que Portugal consiga 

articular, de forma eficaz, a ajuda bilateral com a multilateral. A estratégia delineada, 

sobretudo a partir de 1996, foi no sentido de ultrapassar o ciclo tradicional de relações 

com os PALOP, encaminhando-se para uma estratégia de parceria global em estreita 

articulação com a comunidade internacional, em proveito do desenvolvimento 

sustentável. Neste sentido a execução de acções deve ter em conta a importância da 

CPLP, dos diversos agentes tais como as autarquias locais, as ONG’s, as fundações, bem 

como organismos da administração pública central. 

A nível bilateral a cooperação tem apoiado projectos e acções na área da 

educação em todos os países, nomeadamente através do apoio ao ensino superior, da 

concessão de bolsas de estudo, da ajuda nas áreas da saúde e da administração pública. 

Tem-se, ainda, promovido o desenvolvimento do sector privado, a reestruturação da 

economia, a concessão de incentivos e a bonificação de juros e medidas de alívio da 

dívida e do seu refinanciamento. 

A nível da cooperação multilateral, Portugal tem reforçado a sua posição 

aproveitando a visibilidade que este tem tido, nos últimos anos, no âmbito das Nações 

Unidas, das instituições de Bretton Woods e da União Europeia. As políticas que 

rodeiam os projectos e as acções multilaterais têm tido em conta as reflexões produzidas 

pelo CAD, pelas Agências Especializadas do Sistema das Nações Unidas, pela CPLP, 

pelo Banco Mundial, pela União Europeia, entre outros. 

Os exames do CAD a que Portugal tem sido sujeito (o 1ºexame foi em 1993 e o 

2º exame em 1997) apontam para a fraca participação portuguesa nos instrumentos 

multilaterais de ajuda. Por outro lado, as instituições multilaterais que beneficiaram da 

ajuda nem sempre foram seleccionadas por critérios de eficácia e de racionalidade face 

aos objectivos da cooperação.  

Assim, a selecção das instituições e dos projectos a apoiar deve ter em conta a 

capacidade de obtenção de resultados e de objectivos comuns, bem como uma melhor 

articulação entre as iniciativas multilaterais co-financiadas por Portugal e as actividades 

integradas na ajuda bilateral, rentabilizando-se os recursos. 

De acordo com as orientações do Banco Mundial cada país deveria desenvolver 

um Quadro Geral para o Desenvolvimento, instrumento necessário para a promoção da 
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cooperação, da transparência e da parceria a estabelecer entre governo, instituições 

multilaterais e bilaterais, sociedade civil e sector privado. Na prática, cada país deve 

ajustar-se a estes princípios tendo em conta linhas orientadoras, em nome da eficácia e 

numa lógica de “prestação de contas” (accountability), independentemente de criar, ou 

não, franjas de marginalização na sociedade civil.  

A cooperação portuguesa, em parceria com o FMI e o Banco Mundial actua a 

nível dos programas de ajustamento estrutural e contribui com algumas iniciativas para o 

alívio da dívida destes países. Contribui financeiramente para fundos e organizações 

internacionais e para uma multiplicidade de acções de ajuda ao desenvolvimento, não 

identificáveis em termos sectoriais. 

A cooperação portuguesa em parceria com a EU tem reforçado projectos a nível 

da educação básica; apoia a educação e o acesso aos conhecimentos e à transferência de 

competências, enquanto processos de aprendizagem ao longo da vida; capacita os 

recursos humanos, sobretudo a nível superior e profissional, através da mobilidade de 

estudantes e da criação de interconexões; apoia o sector da investigação e do 

desenvolvimento; contribui para o desenvolvimento de redes euro-africanas de 

universidades e centros de excelência; apoia o desenvolvimento e a utilização das TIC; 

aposta na “cooperação policêntrica”, acentuando a participação do sector privado, das 

ONG’s, das organizações profissionais, dos sindicatos, das instituições de investigação 

ou de formação. 

A APD portuguesa assenta em princípios como os da equidade, da solidariedade, 

da parceria, da participação e do “ownership” e vão no sentido de uma globalização mais 

equitativa. Mais recentemente as novas tendências da APD centram-se a nível da 

formação, educação, cultura e património, promoção da língua portuguesa, saúde, 

actividade produtiva e infra-estruturas, sociedade e suas instituições, segurança, ajuda 

financeira e ajuda humanitária de emergência.  

Aos beneficiários da ajuda têm sido atribuídas responsabilidades que visam o seu 

próprio desenvolvimento, respeitando os direitos humanos, lutando contra a corrupção, 

no sentido da estabilidade da “boa governação”. Não basta serem meros receptores da 

ajuda internacional, mas devem valorizar os seus recursos internos e o seu 

desenvolvimento a longo prazo.   
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A conjuntura internacional, a (re) entrada de Portugal como membro do CAD, 

levou a que as orientações políticas fossem de encontro a determinados objectivos, como 

por exemplo: a consolidação de um sistema democrático, que começou a ocorrer depois 

da queda do muro de Berlim; a optimização de índices de eficácia e eficiência aos apoios 

institucionais então traçados; a afirmação de uma boa capacidade institucional habilitada 

a garantir uma boa governação; o desenvolvimento de infra-estruturas, sector transversal 

que engloba diversos sectores (educação, saúde, transportes, etc.). 

II Parte: Conclusão geral  

Após as independências, os países africanos confrontaram-se com a escassez de 

recursos humanos habilitados para o desempenho das múltiplas funções, outrora 

ocupadas pelos portugueses. Portugal não se alheou deste obstáculo ao desenvolvimento, 

pelo que as primeiras acções de cooperação centraram-se na área do ensino e divulgação 

da língua portuguesa. 

Os PALOP foram desde cedo considerados como o espaço “natural”da política 

de cooperação portuguesa, na medida em que se interiorizava como dever a 

consolidação e o alargamento dos laços culturais com esses países, particularmente 

através da Língua Portuguesa, de modo a contribuir para a valorização dos recursos 

humanos.  

As linhas orientadoras da política de cooperação sofrem uma evolução positiva 

sendo visível, nos últimos anos, uma actuação política mais consistente e estruturada. Os 

objectivos dos últimos programas de cooperação articulam-se com as orientações 

emanadas para a política externa nacional, acompanhando as grandes tendências 

internacionais.    

A cooperação operacionalizou-se com o envio de assistência técnica para apoiar 

o sistema educativo, com intervenções ao nível do ensino básico, secundário e área de 

formação de docentes. Para o efeito estabeleceram-se instrumentos reguladores tais 

como: Acordos Gerais de Cooperação e Amizade e Acordos de Cooperação Científica e 

Técnica; programas indicativos de cooperação; programas anuais de cooperação; 

acordos sectoriais; acordos e protocolos interinstitucionais. 

A política de cooperação assumiu, desde muito cedo, um carácter 

descentralizador fruto da intervenção de diversos organismos no processo, dadas as 
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vantagens no domínio da eficiência prestada por todos os organismos participantes. A 

diversidade de áreas e de projectos a apoiar, os inúmeros interlocutores, a complexidade 

de actividades, o volume de serviços consolidaram o modelo descentralizado. Todavia, o 

carácter disperso da cooperação tem provocado diversas críticas, mormente as que se 

relacionam com a inexistência de uma adequada articulação inter-ministerial. 

No que concerne ao Ministério da Educação português, a sua actuação pautou-se 

pelo estabelecimento de parcerias, individualmente ou com outros ministérios 

portugueses, que visaram o envio de professores cooperantes, para a consecução dos 

projectos estabelecidos. 

As políticas educativas que se traçaram enfatizaram a importância de uma 

intervenção na área da formação de docentes, da promoção da língua portuguesa ao nível 

do ensino/aprendizagem no ensino básico e da adequação do ensino da língua, tendo em 

conta a realidade sociolinguística dos países em estudo. Portugal, desde cedo apoiou 

acções de capacitação, estágios e reciclagem de quadros; concedeu bolsas de estudo; 

ajudou na reestruturação do sistema de ensino; contribuiu para a elaboração e 

fornecimento de manuais escolares para o ensino básico.  

A Cooperação entre Portugal e os PALOP enveredou pelos níveis bilateral e 

multilateral. No primeiro caso, a cooperação consubstanciou-se nos Programas 

Indicativos de Cooperação que dedicam especial atenção às iniciativas das autarquias, 

sociedade civil em geral e ONG’S em particular, para além da cooperação 

governamental. No segundo, a multi-lateralidade é estabelecida face aos discursos 

instituídos pelo CAD, União Europeia, Banco Mundial, Agências especializadas da 

ONU, entre outros, sendo que Portugal tem reforçado a parceria com as instituições 

internacionais que actuam nestes países e fortalecido a cooperação de âmbito regional no 

quadro da CPLP, UEMOA e CEDEAO. 

A cooperação portuguesa em parceria com a EU tem reforçado projectos a nível 

da educação básica; tem apoiado a educação e o acesso aos conhecimentos e à 

transferência de competências, enquanto processos de aprendizagem ao longo da vida; 

tem contribuído para a capacitação dos recursos humanos, sobretudo a nível superior e 

profissional, através da mobilidade de estudantes e da criação de interconexões; tem 

apoiado o sector da investigação e do desenvolvimento; tem contribuído para o 

desenvolvimento de redes euro-africanas de universidades e centros de excelência; tem 
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apoiado o desenvolvimento e a utilização das TIC; tem apostado na “cooperação 

policêntrica”, acentuando a participação do sector privado, das ONG’s, das organizações 

profissionais, dos sindicatos, das instituições de investigação ou de formação. 

Os exames do CAD a que Portugal foi sujeito (o 1ºexame foi em 1993 e o 2º 

exame em 1997) apontam para a fraca participação portuguesa nos instrumentos 

multilaterais de ajuda. Outra das críticas reside no facto de a APD portuguesa se dirigir 

substancialmente para os PALOP, porquanto estes países são receptores de 90% da 

ajuda bi e multilateral.  

Por outro lado, as instituições multilaterais que beneficiam da ajuda nem sempre 

são seleccionadas por critérios de eficácia e de racionalidade face aos objectivos da 

cooperação. Neste sentido tem-se responsabilizado os países receptores da APD para 

uma gestão mais eficaz dos projectos, no sentido de uma “boa governança”.  

No que diz respeito às questões de financiamento, refira-se que até 1999 não 

existia um orçamento integrado para a execução das actividades de cooperação. A 

esmagadora maioria das actividades eram financiadas por fundos públicos, pelo que o 

orçamento da cooperação pouco mais era do que uma pequena parcela do orçamento do 

Estado português. 

Actualmente a APD portuguesa assenta em princípios como os da equidade, da 

solidariedade, da parceria, da participação e do “ownership” e vão no sentido de uma 

globalização mais equitativa. Portugal continua a apoiar projectos a nível da formação, 

educação, cultura e património, promoção da língua portuguesa, saúde, actividades 

produtivas e infra-estruturas, sociedade e suas instituições, segurança, ajuda financeira e 

ajuda humanitária de emergência. A Agência Portuguesa de Apoio ao Desenvolvimento 

tem financiado acções de cooperação que assumam a natureza de investimentos, ainda 

que a execução das mesmas esteja a cargo de outro departamento da administração 

pública. 

No início deste milénio as orientações da política de cooperação evidenciam as 

seguintes preocupações: planeamento de médio prazo, concentração da ajuda em 

sectores determinantes do desenvolvimento sustentado, incremento e valorização da 

participação da sociedade civil, eficácia na coordenação da acção protagonizada pelos 

diferentes actores, diversificação da ajuda bilateral e reforço da sua articulação com a 

cooperação multilateral.  
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Os programas de cooperação revelam, cada vez mais, na sua elaboração e gestão, 

uma maior profissionalização muito próxima dos padrões internacionais.Mostram a 

consciência de se pensar a cooperação de forma mais alargada, tendo em conta as 

vantagens de coordenação e complementaridade da cooperação internacional, tendo por 

base os objectivos internacionais do desenvolvimento do milénio. 
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III Parte: Apresentação dos dados: proposta de uma análise 

interpretativa 

Cap. I: Itinerários dos cooperantes da educação: utopias, vivências e contributos 

para as dinâmicas locais na regulação da educação 

 

 

Lição por lição que a pouco 

e pouco aprendemos 

a outros daremos 

que a outros darão 

António Aleixo 

 

Introdução 

O presente capítulo é dedicado à apresentação dos resultados do nosso estudo 

empírico, bem como à interpretação textual e conceptual dos dados recolhidos. 

Começaremos por caracterizar os contextos de acção onde decorre a praxis dos actores, 

tendo em conta os dados de carácter geográfico e demográfico, para depois, de um modo 

sintético, apresentarmos a evolução do modelo de sistema educativo bem como as 

políticas educativas que descortinámos. 

De seguida faremos uma interpretação textual e conceptual dos dados com a 

apresentação do nosso modelo conceptual criado a partir do método da “grounded 

theory”. Já anteriormente referimos que a reflexão sobre a natureza dos dados empíricos 

é importante e que estes só são pertinentes se estiverem imbuídos de qualidade, para a 

qual devem convergir lógicas e procedimentos que contribuam para a produção do 

conhecimento científico. Neste sentido utilizámos, quer o método dedutivo, quer o 

indutivo de modo a que análise e a interpretação se cruzassem e contribuíssem para a 

produção do texto final 

Segue-se um ponto dedicado aos actores, onde nos debruçámos sobre o estatuto 

jurídico do cooperante, as formas de contratação, a praxis e os dilemas dos mesmos, 

recorrendo aos resultados do estudo. Daremos conta dos percursos destes actores sociais, 

matéria importante para desbravar caminhos no domínio da Administração Educacional, 
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trazendo à ribalta a sua identidade profissional, a sua cultura de grupo, as suas lógicas de 

acção, entre os aspectos mais importantes. 

O ponto 4 será dedicado às políticas educativas analisadas à luz da recolha dos 

dados. Teremos em conta a ocorrência da indexação das políticas educativas às decisões 

supranacionais emanadas por diversos organismos internacionais, em que a tomada de 

decisão é “cooptada” por todos os parceiros participantes nos fóruns internacionais. 

Constroem-se novos consensos, trocam-se experiências, fomentam-se novas dinâmicas 

em termos de políticas nacionais e subnacionais, tal como veremos com base no 

tratamento dos dados.    

Neste contexto, a operacionalização das políticas educativas é refém de 

“benchmarks”, os quais resultam também, dos movimentos da globalização. O discurso 

actual concorda com a “boa governança”, norteada por princípios tais como a abertura, a 

participação, a responsabilidade, a eficácia ou a colaboração pró-activa. A intersecção 

dos níveis local, nacional e global configuram uma nova geometria do poder.  

Esta interpretação é refém da literatura referenciada na I parte desta tese.     

1. Os contextos de acção  

Pretendemos agora descrever os contextos de acção onde decorreu a acção 

dos actores envolvidos neste estudo: Cabo Verde, Guiné-Bissau e S. Tomé e 

Príncipe. Assim, começaremos por uma breve descrição de carácter geográfico, a 

qual é complementada com os indicadores (económicos e demográficos) que se 

encontram no anexo nº1, do Vol.II da tese, para depois nos debruçarmos sobre a 

evolução do sistema educativo.  

Já anteriormente referimos que após a concessão da independência às suas 

colónias africanas, Portugal que, também, iniciava uma nova etapa na sua história, a da 

democracia, enveredou pela Cooperação, entendida como uma “política de interesse 

nacional e de longo prazo”, tentando travar crispações e sarar feridas resultantes do 

colonialismo.  

Por seu turno, os estados africanos, enveredavam por uma política 

desenvolvimentista no sentido da escolarização da população juvenil, do combate ao 

analfabetismo, da formação de quadros, enfim, da recuperação de um atraso educativo 

que era urgente ultrapassar. Portugal não se alheou da tarefa de recuperação desse atraso, 
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até porque muitos quadros tinham abandonado as colónias e enviou cooperantes com o 

objectivo de promover a formação de quadros, de contribuir para uma educação 

igualitária, ou seja, a criação de uma escola para todos, princípio do qual o Estado Novo 

se arredara. 

A política da cooperação portuguesa era entendida como tendo uma dupla 

dimensão: a do suporte para a definição de objectivos para a cooperação para o 

desenvolvimento, através de um quadro institucional e orgânico próprio e a do 

aproveitamento das potencialidades e interacção desses objectivos, visando a 

maximização e a optimização dos recursos a afectar a essas políticas, conferindo-lhes 

um grau de descentralização e contribuindo para o fortalecimento dos estados. 

A Cooperação entre Portugal e os PALOP enveredou pelos níveis bilateral e 

multilateral, a qual foi operacionalizada, nos países apoiados, com o envio de 

cooperantes de diversos quadrantes, particularmente da educação, matéria deste estudo.  

1.1. Cabo Verde 

A República de Cabo Verde106 situa-se ao largo da costa ocidental africana, na 

parte meridional do Atlântico Norte, a 600kms do continente africano e ocupa uma área 

de 4033 km2.  

O seu território espalha-se por 10 ilhas habitualmente apresentadas em dois 

grupos – Barlavento (S. Antão, S.Vicente, Sta.Luzia, S.Nicolau, Sal e Boavista) e 

Sotavento (Maio, Santiago, Fogo e Brava), de origem vulcânica, com topografia 

acidentada, vales profundos e ramificados. Apresenta um clima de tipo quente, tropical 

seco e com chuvas irregulares. As variações de pluviosidade e temperatura, bem como a 

exposição aos ventos dominantes marcam as características da cobertura vegetal. A flora 

é pobre, variando de ilha, para ilha: de tropical até estepe aberta.    

Após a independência, o país procurou consolidar a sua identidade cultural, 

compatibilizando os valores tradicionais com os desafios da modernidade, tendo em 

conta as assimetrias regionais, as dificuldades económicas conducentes a níveis elevados 

de emigração para a Europa e Estados Unidos. Por outro lado, a saída de quadros 

portugueses terá dificultado a implementação de uma administração modernizada.   

                                                 
106 O anexo nº1, do Vol.II da tese, contém os indicadores deste país. 
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Nos dois primeiros anos a seguir à independência registou-se uma forte 

afluência de alunos no ensino básico fruto do investimento do governo na valorização 

dos recursos humanos e democratização do ensino, factor considerado importante para 

gerar a igualdade de oportunidades. Em 1975/76 ocorreu um aumento de 23% na taxa de 

escolarização (Relatório da Missão FCG, 1987:24).  

Neste contexto, o Ministério da Educação, tendo em conta as orientações 

políticas do PAIGC, define as linhas da acção educativa, baseadas numa “ educação 

simultaneamente político-ideológica, moral, estética, técnico-científica, intelectual e 

física que permita às novas gerações uma formação capaz de responder às exigências do 

desenvolvimento económico, social e cultural do país”107.  

O friso cronológico que a seguir apresentamos, permite-nos olhar de forma 

sumária a evolução política e socio-económica deste país, bem como observar as 

mudanças que ocorreram a nível da educação.  

Fig.nº7:  Friso cronológico - Cabo Verde  (sinopse) 
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107 Informação retirada de República de Cabo Verde, 5 anos de independência, 1975-1980. 
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Do período pós- independência ao I Plano Nacional de Desenvolvimento 

As linhas da política de educação, entre 1975 e 1980, são em tudo similares às 

da Guiné-Bissau, porquanto ainda não se tinha operado a dissensão guineense108 face ao 

PAIGC. Deste modo, o Ministério da Educação tinha como meta a nacionalização e a 

democratização no acesso à educação, consideradas como indispensáveis para a 

igualdade de oportunidades (Afonso, M., 2002), e as seguintes etapas109: a reformulação 

dos programas escolares, “libertado do carácter alienante próprio do sistema de educação 

herdado do colonialismo”; a adopção da escolaridade primária obrigatória e gratuita; o 

favorecimento do acesso ao ensino secundário e superior com vista à formação de 

quadros médios e superiores; a adaptação do ensino à realidade local, ligando a escola à 

comunidade onde se insere; o melhoramento da qualidade dos professores; o estudo da 

língua nacional. Por esta altura aumenta, significativamente, o número de alunos no 

sistema de ensino.  

O governo cabo-verdiano recorreu aos acordos de cooperação técnica para 

suprir as carências que se faziam sentir e para implementar um conjunto de projectos que 

visavam a modernização da sociedade civil. Saliente-se, por exemplo, o Protocolo 

Adicional ao Acordo Cultural110, assinado em 1979, entre Portugal e Cabo Verde, o qual 

previa a possibilidade de inscrição de cabo-verdianos em cursos superiores portugueses 

a definir e consequente obtenção dos graus académicos, bem como as formas de 

acompanhamento e apoio a esses estudantes, sem a necessidade da sua estada 

permanente em Portugal.   

 Procurando dar resposta à carência de técnicos qualificados nos domínios 

industrial, administrativo e agrícola, o governo foi investindo na formação profissional, 

apoiado em projectos de cooperação. Registe-se que em 1979 o governo português 

assinara um Protocolo111 respeitante ao acesso de nacionais cabo-verdianos aos Centros 

de Formação Profissional Portugueses, adstritos ao Ministério do Trabalho, garantindo 

uma quota mínima de vagas, dentro das suas possibilidades. O número de vagas, por 

especialidade, seria comunicado à Embaixada de Cabo Verde em Lisboa, pelo 

                                                 
108 A separação política dentro do PAIGC, entre Cabo Verde e a Guiné-Bissau, ocorre com o golpe de 
Estado do militar guineense Nino Vieira (14/11/80).  
109 Informação retirada de República de Cabo Verde, 5 anos de independência, 1975-1980 
110 Protocolo Adicional ao Acordo Cultural – Diário da República, 1ª Série, nº125, de 31 de Maio de 1979. 
111 Decreto nº61/79 de 4 de Julho, publicado no Diário da República, I série, nº152. 
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Ministério dos Negócios Estrangeiros. Portugal prestaria, ainda, apoio técnico, a nível de 

monitores, para a realização de cursos de formação em Cabo Verde desde que este 

governo o solicitasse. 

De 1975 a 1980 o sistema de ensino sofre uma rápida evolução112. O sistema 

educativo é composto por três níveis: Ensino Básico, Secundário e Formação de 

Professores. O Ensino Básico era composto por seis anos, estava dividido em Ensino 

Básico Elementar113 (4 anos) e Ensino Básico Complementar114 (2 anos). O Ensino 

Secundário115 era composto por 2 vias: o ensino liceal (curso geral e curso 

complementar) e técnico. 

 A formação de professores distribuía-se pela Escola do Magistério Primário, 

Centro de Formação de Professores de Ensino Básico Complementar – CFPEB – e 

Curso de Formação de Professores do Ensino Secundário – CFPES. Esta era uma área de 

intervenção prioritária dado reconhecer-se que os professores tinham uma reduzida 

formação: em 1979/80, estavam no EBE 1225 professores, dos quais 9,8% possuía o 

curso do Magistério Primário; 80% tinha apenas a 6ª classe, sem habilitação pedagógica 

e 10% eram monitores com a 4ªclasse; no EBC apenas 5% tinha habilitação, sendo a 

restante parte detentora do ensino secundário (Afonso, M., 2002).     

A educação não formal incluía a educação pré-escolar e a alfabetização de 

alunos e o ensino superior resumia-se ao funcionamento de três bacharelatos em 

Ciências Pedagógicas nos domínios da Matemática, Ciências Histórico-Naturais e Físico 

Química. Por esta razão estavam 607 bolseiros, em diversos países, distribuídos da 

                                                 
112 Em 1978/79 registam-se 62.000 alunos nos diferentes níveis de ensino, sendo 95% no básico e 5% no 
secundário. A formação destinada aos professores do ensino básico, engloba, então 142 docentes.In, 
República de Cabo Verde, 5 anos de independência, 1975-1980. 
113 Em 1984/85 estavam matriculados 47.232 alunos, com 1588 professores, dos quais só 14,9% detinham 
habilitação própria, 436 estabelecimentos, funcionando em mais de metade o regime triplo. (Relatório da 
missão da FCG, 1987:19) 
114 Em 1984/85 estavam matriculados 8972 alunos, distribuídos por 2 anos; 261 professores, dos quais 
apenas 7,6% detinham habilitação própria; 15 estabelecimentos. (Relatório da missão da FCG, 1987:19) 
115 Em 1984/85 existiam três liceus: S.Tiago, S.Vicente e Sal, que comportavam 4.135 alunos. Este nível 
sofreu uma grande pressão resultante da procura, na medida em que o nº de alunos cresceu de 1.872 para 
4.135, entre 1976/1984. Ministravam este nível 170 professores, dos quais 106 detinham habilitação 
própria e 64 habilitação específica O ensino técnico funcionava na Escola Técnica do Mindelo, em S. 
Vicente, onde se encontravam inscritos 671 alunos, distribuídos pelos cursos de electricidade, construção 
civil, mecânica e comércio. (Relatório da missão da FCG, 1987:20) 
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seguinte forma: 67% quadros superiores, 30% médios e 3% profissionais116.  

De acordo com Tolentino (2006), apesar da educação abraçar novas causas, no 

período pós-independência, tais como a promoção do indivíduo, a coesão e o 

desenvolvimento do país, na realidade os currículos, os métodos ou os próprios recursos 

humanos, haveriam de mudar muito lentamente. As assimetrias regionais, a falta de 

professores qualificados e a carência de meios financeiros constituem-se como 

constrangimentos, que se espelharam em taxas de insucesso ocorridas no início da 

década de oitenta.  

Afonso, M. (2002) refere que no início da década de 80 a estrutura do ensino 

continuava com as mesmas características do sistema existente nas vésperas da 

independência, reconhecendo-se a contradição entre os objectivos e as directrizes do 

partido e do governo em matéria de educação. O sistema continua a ser altamente 

selectivo, discriminatório e desadequado à realidade do país. A procura social da 

educação pressionou o sistema e a degradação da qualidade da oferta cresceu.  

 

O I Plano Nacional de Desenvolvimento e as mudanças dele decorrentes 

Com a elaboração do Primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento o governo 

traçou as linhas orientadoras de 1982 a 1985. O governo entende que é a altura de traçar 

um plano que vise a introdução de um novo sistema educativo que esteja de acordo com 

os objectivos da reconstrução nacional. Assim, a aposta seria na Educação Básica 

Elementar (EBE) e na gradual expansão do ensino Básico Complementar (EBC), para 

além de um investimento no desenvolvimento da capacidade de formação interna, da 

formação, no exterior, de quadros médios e superiores, de um melhor aproveitamento 

dos recursos existentes. 

No Relatório da Missão da Fundação Calouste Gulbenkian, realizada em 1986 e 

publicado em 1987, no seu Vol.I, podemos constatar os principais estrangulamentos que 

o sistema de ensino atravessava: desequilíbrios entre a procura e a insuficiência de 

recursos; as assimetrias regionais; a baixa qualidade do ensino ministrado; o 

                                                 
116 Números alusivos ao período que decorre entre 1975 e 1980. In, República de Cabo Verde, 5 anos de 
independência, 1975-1980. 

Os quadros nºs 34 e 37, do Vol. II da tese, dão-nos indicações sobre o nº de bolseiros. 
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desajustamento entre os perfis profissionais da formação e as necessidades de 

desenvolvimento; questões financeiras e de administração; a distorção da pirâmide 

educativa; a ausência de uma Lei de Bases; a fragilidade dos incentivos educativos; o 

fraco domínio da língua portuguesa; descontinuidades de articulação vertical e 

horizontal do sistema.   

Estes constrangimentos, referidos, também no I PND, levaram a que o 

Ministério da Educação e Cultura realizasse estudos para a implementação de um 

sistema de educação adequado ao desenvolvimento do país e consequentemente à 

reforma do sistema.  

A distorção da pirâmide educativa evidenciava-se, nos quantitativos de 

formação superior e nos de formação média, dada a inexistência de cursos 

complementares (10º e 11º anos) no ensino técnico e a insuficiência de bolsas a atribuir, 

no âmbito da cooperação bilateral. 

A inexistência de uma Lei de Bases não permitia a clarificação ao nível da 

estrutura do ensino, da extensão do ensino obrigatório e gratuito, da reforma dos 

currículos e dos programas, do perfil de formação e estatuto de professores, criando 

dificuldades a nível da relevância e rentabilidade do sistema, tal como refere o Relatório 

da Missão da FCG que temos vindo a citar. 

Podemos ainda constatar que a falta de qualidade do ensino derivava de várias 

razões: rápida massificação do acesso à escola117 e as condições em que o processo de 

ensino/aprendizagem se processava; falta de professores, a grande maioria sem formação 

adequada; falta de recursos financeiros; falta de instalações, o que provocava o regime 

triplo; insuficiência das estruturas de apoio (por exemplo, laboratórios); assimetrias 

regionais (demográficas, culturais, económicas); insuficiente domínio da língua 

portuguesa, sobretudo nos alunos dos meios rurais; falta de manuais escolares e material 

didáctico de apoio, tanto para professores, como para alunos. 

O Relatório da Missão recomendava ao governo que investisse nos seguintes 

objectivos prioritários: aumentar a relevância do sistema educativo face às prioridades 

de desenvolvimento global do país; melhorar a qualidade do ensino ministrado; expandir 

                                                 
117 Em 1984/85, no Ensino Básico Elementar o nº de alunos por sala era de 81 em S. Vicente e de 77, na 
Praia. A carência de edifícios levava a que houvesse o regime triplo em 291 salas. (Relatório da FCG, 
1987:29) 
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o sistema escolar tendo em conta a sua coerência interna e os constrangimentos 

financeiros; racionalizar os meios.  

Esta situação implicava a elevação de preparação do pessoal docente, o 

melhoramento das condições materiais de ensino, revisão dos programas e elaboração 

dos manuais escolares e desenvolvimento dos programas alimentares.  

A formação de docentes era fundamental para o progresso da educação, para a 

qualidade e a eficácia do ensino nos diferentes níveis de ensino. Era, também, 

importante investir-se na qualidade dos programas escolares, no apoio pedagógico, na 

capacidade de inovação, pelo que se recomendava a criação de um Instituto Nacional de 

Formação e Apoio Pedagógico (INAFAP) com atribuições no domínio da formação de 

docentes, do desenvolvimento curricular e da orientação e inovação pedagógicas. Desta 

forma, optimizavam-se os recursos humanos, materiais e financeiros para a formação de 

professores e investia-se na preparação pedagógico-didáctica e na actualização científica 

dos docentes em serviço, importante para a qualidade do ensino.  

Face à inelasticidade do orçamento e à insuficiência dos orçamentos correntes e 

de investimentos, o governo recorreu a projectos de cooperação bilateral e ao apoio que 

determinados organismos prestavam (Banco de Desenvolvimento Africano - BAD, 

Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD, Agência Internacional 

para o Desenvolvimento - IDA; estes dois últimos são grupos do Banco Mundial).  

Em 1983, é criado o Instituto Nacional de Acção Social Escolar, o qual tinha 

como objectivo apoiar os alunos mais desfavorecidos, já que as famílias continuavam a 

ter níveis de oportunidades diferentes (Tolentino, 2006), apesar de ter sido decretada a 

gratuidade do ensino básico.  

A melhoria do sistema também passava pela modernização do Ministério da 

Educação, informatizando-o, formando o seu pessoal e procedendo à 

desconcentração/descentralização, de forma mista. Deveriam ser criados organismos ao 

nível do concelho, com autonomia administrativa e com capacidade decisória e de 

execução, tutelados pelo Ministério para a prática de certos actos (descentralização); e 

deveriam, também, ser criados serviços dependentes hierarquicamente da estrutura 

administrativa central do Ministério (desconcentração). A adopção de uma solução mista 

reforçaria e dignificaria as estruturas existentes, atribuindo-lhes capacidade para 

exercerem, legitimamente, um maior número de atribuições, sem prejuízo de as dotar 
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com competências próprias (não delegadas), reforçando, gradualmente, esse núcleo de 

atribuições até se atingir a solução desejável. (Relatório da Missão da FCG, 1988:35) 

Assim, o sistema de formação técnico profissional, em 1984/85, englobava as 

seguintes escolas: Escola Técnica do Mindelo118, Centro de Formação e 

Aperfeiçoamento Administrativo119, Centro de Formação Náutica120, Centro de Estudos 

Agrários121, Centro de Formação Profissional de S. Jorge122. Estas instituições contavam 

com professores cooperantes portugueses.  

  

O II Plano de Desenvolvimento e a reforma educativa  

Na sequência do II Plano Nacional de Desenvolvimento (1986-1990) iniciou-se 

a reforma do seu sistema educativo, experimentalmente, na 1ª e 2ª classes, em 1987, 

prevendo-se a generalização para 1996, tendo em conta a necessária adaptação ao 

aumento da procura da educação da população123, de acordo com as necessidades do 

desenvolvimento económico que o país atravessava, tal como referia, em 1997, o 

ministro da educação, José Livramento Monteiro, na I Conferência dos ministros da 

educação da CPLP:  

“A reforma far-se-á com base nas necessidades de desenvolvimento económico da Cabo Verde, 

mas também no pressuposto da introdução de ganhos como a inovação e de elementos de cultura 

                                                 
118 Tutelada pelo Ministério da Educação, ministrava os cursos de electricidade, construção civil, mecânica 
e comércio. Frequentavam-na 300 alunos, alguns usufruindo de bolsas (54 do Canadá); existiam 40 
docentes, dos quais 2 eram cooperantes portugueses. A escola é financiada pela OIT e os manuais 
utilizados eram cedidos pelo CENAI (Brasil). (Relatório da FCG, 1988:66-67) 
119 Tutelado pela Secretaria de Estado da Administração Pública, ministrava o curso de formação 
administrativa, com a duração de dois anos. Entre 1978 (1º curso) e 1985 graduaram-se 70 alunos, todos 
eles com o estatuto de bolseiros. (Relatório da FCG, 1988:68-69) 
120 Tutelado pelo Ministério dos Transportes e Comunicações, ministrava o curso de pilotagem de 
máquinas, com a duração de 4 anos. A fundação deste Centro, em 1979, foi apoiada pela Noruega. Fazem 
parte do corpo docente 2 peritos portugueses colocados no âmbito da cooperação portuguesa. (Relatório 
da FCG, 1988:70-71) 
121 Tutelado pelo Ministério do Desenvolvimento Rural, ministrava a formação de Quadros de base e 
intermédios. A formação de quadros de base teve início em 1983 e de quadros intermédios em 1985.Os 
docentes são oriundos de cursos frequentados nos Estados Unidos, França, Portugal, no âmbito da 
cooperação. O projecto de construção foi feito no âmbito da cooperação portuguesa. (Relatório da FCG, 
1988:72) 
122 Tutelado pelo Instituto de Solidariedade, instituição autónoma, ministrava os cursos de electricidade, 
carpintaria e canalização, que funcionavam em regime de internato. O corpo docente era constituído por 
dois monitores, com especialização realizada no CENAI, no Brasil (Relatório da FCG, 1988:73) 
123 O número de jovens, entre os 7 e 18 anos, aumentou de 103.700 (1991) para 119.300 (1995), numa 
população de 360 mil habitantes (1992). 
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e de civismo que são áreas que deverão servir de contraventos às actuais tendências internacionais 

de globalização, porque somos uma micro-cultura e, portanto, vulnerável às investidas que hoje 

se fazem através de meios de comunicação.” (Relatório da conferência:37) 

Em 1990 é aprovada a Lei de Bases do Sistema Educativo e institucionaliza-se 

uma nova estrutura do ensino no país. Em 1991, através da realização de uma Mesa 

Redonda Nacional, na cidade do Mindelo, aprovou-se a Declaração sobre a Educação 

para Todos, pela qual se estabeleceram objectivos centrais a atingir até 2000. A 

intervenção governamental abarca, então, as áreas do desenvolvimento curricular, da 

formação de docentes, da administração e gestão das escolas, da formação profissional e 

da criação do ensino superior. 

A reorientação do sistema implicava: a criação de uma estrutura de 

coordenação, orientação, supervisão e acompanhamento do ensino básico; investimentos 

institucionais para a recuperação de infra-estruturas sociais e formação de recursos 

humanos, nomeadamente professores do ensino básico; criação do Instituto Pedagógico; 

divulgação e acesso às novas tecnologias de informação e comunicação; correcção dos 

desequilíbrios do sistema em termos de acesso e outros; instituição de um estatuto da 

carreira docente; criação de medidas para a formação profissional e ensino privado; 

criação de mecanismos de acompanhamento e avaliação do sistema educativo; 

rentabilização dos recursos materiais e mobilização, racional, dos recursos humanos.  

Em 1988 Portugal assinou um Protocolo de Cooperação124 na área da educação, 

o qual veio a ser promulgado em 1990. Este visava a implementação de forma eficiente e 

concreta, das acções de cooperação entre as “Partes” nos domínios da educação de 

adultos, da implantação da telescola, do ensino secundário, da administração central, do 

ensino superior e do ensino da Língua Portuguesa. 

Portugal comprometia-se a prestar apoio técnico-pedagógico às acções de 

formação de técnicos e docentes em Cabo Verde, a enviar consultores e material 

didáctico em vídeo e manuais escolares destinados a professores e alunos, a co-produzir 

materiais mediatizados, a acolher docentes cabo-verdianos para estágios e acções de 

formação e a assegurar a participação de técnicos portugueses em seminários e 

conferências a realizar em Cabo Verde. 

 O Decreto nº38/90 consignava, ainda, um plano de cooperação na área dos 

                                                 
124 Decreto nº38/90 de 24 de Setembro, publicado no Diário da República I Série, nº221. 
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meios informáticos do ensino, designado por Projecto Minerva, pelo qual Portugal se 

comprometia a afectar recursos humanos e materiais necessários à criação de um núcleo 

de base, na Escola de Formação de Professores do Ensino Secundário de Cabo Verde, 

cuja experiência se alargaria a outros estabelecimentos de ensino. 

Em finais da década de 90 e no âmbito da Cooperação integrada, os projectos 

centralizavam-se na área das novas tecnologias: Ensino Mediatizado; TIC/Nónio, com os 

mesmos objectivos do projecto PUENTI125, projecto que visava a formação de 

professores formadores, formação de professores utilizadores de novas tecnologias, 

criação de núcleos de informática nas escolas. Este projecto teve uma grande 

importância política, chegando o governo cabo-verdiano a inscrever verbas no 

orçamento geral de Estado para a educação (fontes: CV/07.96; CV/04.97), tendo-se o 

ICP comprometido, também, a conceder verbas para a compra de equipamentos. 

O Ministério da Educação (PT) concedeu verbas para a aquisição de 

equipamento para dois pólos do PUENTI (Inf.nº40/97-ECD, Procºnº02.01.02) e há 

informação sobre o interesse do Japão em apoiar esse projecto. Refira-se que as raízes 

do PUENTI se encontram num outro projecto, o Minerva, aprovado no âmbito da VIII 

Reunião da Comissão Mista (1988), o qual vigorava, também, em Portugal (fonte: 

CV/05.96). 

 

Do III Plano Nacional de Desenvolvimento a 2002: a continuidade da 

reforma 

 O III Plano Nacional de Desenvolvimento coincide com o período de abertura 

democrática e pluralista e deu continuidade à reforma do sistema educativo, entendido 

como um processo de “inclusão” de toda a sociedade, o que, de acordo com Santos 

(1998) significava a fase de “acção/realização”, isto é: a construção efectiva do novo 

sistema de educação.  

Continua a procurar-se a democratização do acesso à educação, a sua expansão 

e a melhoria do ensino (Afonso, M., 2002). De acordo com a autora, as orientações e as 

estratégias vão no sentido de corrigir efeitos discriminatórios das condições 

                                                 
125 PUENTI: Projecto de Utilização Educativa das Novas Tecnologias de Informação, que se iniciou em 
1991 e vigorou até 1999, envolvendo a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, o Instituto 
Superior de Educação de Cabo Verde, Instituto Pedagógico da Praia e do Mindelo.  
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socioculturais no acesso à educação de base. O governo cria alguns incentivos como, por 

exemplo, a acção social escolar, apoio nos transportes e estágios profissionais para os 

alunos.   

Será por esta altura (1991) que terá início o Programa de Renovação e Extensão 

do Ensino Básico (PREBA), que durou até 1995. Contou com a colaboração da E.S.E. 

de Setúbal126 e, de acordo com Solla (1998), tinha como objectivos prioritários o reforço 

qualitativo da estrutura organizativa, a prestação de assessoria técnica e logística, a 

elaboração e reprodução de material de formação, a realização de acções de formação 

para formadores cabo-verdianos, em Portugal, e para tutores, em Cabo Verde, e a 

elaboração de instrumentos de avaliação.   

 Conforme verificámos pela análise das fontes grande parte das preocupações 

centravam-se na formação de professores (fonte: CV/01.93), tal como se pode ler nas 

conclusões da X Reunião da Comissão Mista Permanente (1993). No âmbito do projecto 

de Reestruturação e Expansão do Sistema Educativo, Portugal comprometia-se a enviar 

especialistas para apoiarem as adaptações curriculares e formadores. 

 Se nos debruçarmos sobre Acordo Bilateral (fonte: CV/02.95) para o triénio de 

1995 a 1998, assinado com Cabo Verde127, verificamos que é dada importância à “forma 

decisiva para a melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem da Língua 

Portuguesa”. A Parte cabo-verdiana congratulava-se com a abertura da escola 

portuguesa do Mindelo e com a inclusão do Programa V – “Edição de trabalhos 

científicos”.  

Os projectos aprovados pela XI Reunião da Comissão Mista Permanente (1995) 

incidiam nas seguintes áreas (fonte: CV/08.96): Estudo sobre o ensino e a aprendizagem 

do português como língua 2ª em CV; b) Apoio às actividades da unidade de Educação de 

Adultos; c) Utilização das novas tecnologias (PUENTI); d) Apoio à formação de 

professores do ensino secundário; e)apoio ao Instituto Pedagógico; f)Estudos 

Humanísticos; g) Reforço do Corpo Inspectivo; h)Apoio ao Centro de documentação; i) 

Apoio à Direcção Geral de Administração; j) Edição de trabalhos científicos.  

                                                 
126 O programa destinava-se a 1720 professores e 126 tutores que foram acompanhados, durante a vigência 
do programa, por 12 professores da E.S.E. de Setúbal (Solla, 1998). 
127 CABO VERDE: Dossier CIC/1997, mas com projectos entre 1995/98, na generalidade. (Comissão 
Interministerial para a Cooperação, criada pelo Dec. Lei nº58/94 de 24 de Fev, D.R., I Série A, nº46). 
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Os objectivos gerais deste PIC (fonte: CV/01.97) centravam-se na capacitação de 

técnicos cabo-verdianos para a organização, gestão e administração e utilização das 

novas tecnologias de informação e comunicação; capacitação para a elaboração de 

currículos de formação e para a produção de materiais audiovisuais; desenvolvimento 

curricular (ensino tecnológico, mediatizado e educação especial); formação de 

professores (cooperação no quadro do programa Nónio Séc.XXI; acesso ao ensino 

superior, intercâmbio de formação e investigação); produção de materiais didácticos; 

apoio à unidade de avaliação; apoio à organização dos serviços culturais (apoio ao 

gabinete de estudos e reforma educativa); avaliação (avaliação da reforma do sistema 

educativo).        

O sistema educativo (Fig.nº8) passou a ser constituído pelos subsistemas pré-

escolar, ensino básico, ensino secundário, ensino médio, ensino superior e modalidades 

especiais de ensino, sendo a escolaridade obrigatória e gratuita de 6 anos (1997), estando 

nesta altura em estudo o alargamento para 8 anos. 
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Fig.nº8 

                                                                ORGANOGRAMA DO SISTEMA EDUCATIVO CABO-VERDIANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Gabinete dos Estudos e Planeamento (GEP), MEVRH, 2004 
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A educação pré-escolar128, que abarca crianças entre os três anos e a idade de 

ingresso no ensino básico, funciona em estabelecimentos de iniciativa municipal e 

cooperativa, organizações não governamentais e privadas. O Ministério da Educação 

coordena, pedagogicamente, este subsistema e canaliza o acompanhamento e a avaliação 

para os operadores privados (municípios e ONG’s). Este sistema cobre apenas 40% das 

crianças (4-6 anos)129.  

As carências, neste sector, situam-se ao nível da baixa capacitação dos recursos 

humanos, ausência de estruturas de supervisão, reduzida qualidade pedagógica dos 

serviços oferecidos e inexistência de uma rede física organizada para receber crianças 

até aos três anos de idade.  

A educação escolar subdivide-se nos ensinos básico, secundário, médio e 

superior. 

O ensino básico é “universal e obrigatório” e é composto por 6 anos de 

escolaridade, estando organizado em 3 fases de 2 anos cada (anteriormente a 1990 era de 

4 anos). A idade de ingresso é aos 6 anos de idade e tem-se assistido a um crescimento 

médio anual de 4,1% (a partir de 1994) prevendo-se uma estabilização em 2000, em 2% 

ao ano. As taxas de escolarização e a de sucesso são elevadas, sendo esta última de 

84,7% em 1994 e 1997. Tem-se assistido a uma ampliação das escolas da rede pública, o 

que tem permitido o acesso à educação pela maioria da população jovem. 

A criação do Instituto Pedagógico permitiu harmonizar o perfil e a qualidade da 

formação, triplicando a capacitação de formação de professores. A criação do Fundo 

Especial de Manuais contribuiu para uma melhor formação do corpo docente. 

Apesar destas medidas verificava-se, em 1995, que apenas 39,5 % dos docentes 

possuíam as habilitações necessárias para leccionar os 6 anos de escolaridade, 

persistindo assimetrias regionais na colocação de professores habilitados. 

O ensino secundário tem a duração de 6 anos, estando organizado em 3 ciclos 

                                                 
128 De acordo com dados recolhidos no GAERI, este nível de ensino abarcava crianças dos 3 aos 6 anos. 
Outros documentos, como o Relatório da Conferência de Ministros da Educação, referem que a idade de 
ingresso se situa nos 4 anos. Em 1994 existiam 263 jardins-de-infância que acolhiam 13.664 crianças. As 
despesas representavam cerca de 0,13% do Orçamento de Investimentos para o Sector da Educação.  
129 Dados retirados do relatório da I Conferência dos Ministros de Educação da Comunidade dos Países 
de Língua Portuguesa (1998): 36. Cobre 56% das crianças entre os 4-5 anos, de acordo com documentos 
do GAERI.  
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de 2 anos cada (1ºciclo ou troco comum, 2º e 3º ciclos com uma via geral e uma via 

técnica. Este nível continua a funcionar em 2 ciclos: curso geral (via geral e técnica) e 

curso complementar. No início dos anos 90, o ensino secundário sofreu uma expansão 

significativa130, resultante do crescimento da faixa etária de 13-18 anos e pela pressão 

surgida da obrigatoriedade da frequência no ensino básico. A taxa líquida de 

escolarização aumentou de 15,8% (1992) para 28,4% (1995), registando-se uma procura 

superior à oferta. Em 1997, a taxa bruta de escolarização era de 30% e uma qualificação 

de professores de 50%131.  

Nesta área de ensino sente-se a falta de equipamentos nas escolas em termos de 

novas tecnologias e novos currículos. 

O ensino médio tem uma natureza profissionalizante e tem como objectivo a 

formação de quadros médios em domínios específicos do conhecimento, tendo a duração 

mínima de 3 anos.  

Quanto ao ensino superior refira-se que, em 1988132, Portugal se comprometera 

a apoiar o governo cabo-verdiano, na constituição do futuro Instituto Superior 

Politécnico, através da assistência técnica. Essa ajuda seria a nível da elaboração de 

programas e perfis de formação, intercâmbio de documentação, planos de estudo, 

material didáctico, actividades de formação, melhorando o intercâmbio entre instituições 

de formação de professores e de investigação pedagógica de Cabo Verde e instituições 

portuguesas do ensino superior. 

A década de noventa pauta-se pela expansão do ensino superior, sobretudo a 

partir do desenvolvimento de cursos de formação de nível pós-secundário. Em 1991 foi 

instituída a Comissão Instaladora do Ensino Superior com o objectivo de enquadrar, 

institucionalmente, os cursos de formação existentes ou a implementar e a coordenação 

dos projectos de cooperação internacional. O Tesouro Público e o Fundo de 

                                                 
130 Em 1994 frequentavam o ensino secundário 12.679 alunos, pelo que a taxa bruta de escolarização era 
de 32,9%. O corpo docente era constituído por 532 docentes, persistindo a taxa de 35,9% de professores 
sem formação adequada. As despesas do ensino secundário representavam cerca de 20% do orçamento de 
investimento do sector da educação. Os indicadores do insucesso são preocupantes: taxa de repetentes na 
ordem dos 29,6% e taxa de abandono de 6,1%. 
131 Dados retirados do relatório da I Conferência dos Ministros de Educação da Comunidade dos Países 
de Língua portuguesa (1998): 36. 
132 Protocolo de Cooperação na área da Educação, assinado em 1988, mas publicado no Diário da 
República, 1ª série, nº221, de 24 de Setembro de 1990. 
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Desenvolvimento Nacional passaram a custear as acções de formação, em virtude de as 

mesmas se realizarem no estrangeiro133.  

O ensino superior abarca o ensino universitário e o politécnico, pelo que 

encontrámos as seguintes instituições: o Instituto Superior de Educação (ISE), criado em 

1995, orientado para o ensino e investigação; o Instituto Nacional de Investigação e 

Desenvolvimento Agrário/Centro de Formação Agrária (INDA/CFA), criado em 1997, 

tornando-se o CFA autónomo; o Instituto Superior de Ciências Económicas e 

Empresariais (ISCEE), criado em 1998 e de iniciativa particular, englobando o domínio 

das ciências e técnicas empresariais; o Instituto Nacional de Administração e Gestão 

(INAG), criado em 1998, o qual tem como missão:  

“contribuir, através do ensino, da investigação científica e da assessoria técnica, para o 

aperfeiçoamento e modernização da administração pública e do sector público empresarial, 

nomeadamente, realizando cursos conferentes de grau superior e de outras acções de 

formação.(…) A vocação do INAG é ser a Escola Nacional de Administração ou Gestão 

Pública.” (Tolentino, 2006:305) 

O Instituto Superior de Educação e das Ciências do Mar, transformado no 

Instituto Superior de Engenharia e Ciências do Mar (ISECMAR), em 1996, teve origem 

no Centro de Formação Náutica (1987) e confere, aos respectivos diplomados, formação 

na área das engenharias e das ciências do mar. 

Todavia, em 2002/2003 existiam, apenas, três instituições que conferiam o grau 

de licenciatura: O Instituto Superior de Educação da Praia, o Instituto de Estudos 

Superiores Isidoro da Graça, do Mindelo (privado), criado em 2002 e a Universidade 

Jean Piaget da Praia (privada), cujo protocolo foi assinado, em 1999, em Lisboa. Em 

2002-2003 contabilizam-se 3.566 estudantes cabo-verdianos no ensino superior público 

e privado. (Veja-se o quadro nº 38, do II Volume da tese).  

O incentivo ao ensino privado surge a partir 1999, tendo o Estado a 

responsabilidade de o controlar pedagogicamente, desde que o mesmo apresente 

qualificação adequada. Nesta altura estava em estudo um quadro de políticas para o 

incentivo do ensino privado e, em 2001, instala-se a Universidade Piaget (do Instituto 

Piaget português), na cidade da Praia. 

                                                 
133 Em 1994 existiam 1305 bolseiros no estrangeiro a frequentarem cursos superiores (644 em Portugal, 96 
em Cuba e 272 no Brasil). As áreas de formação são a economia, as finanças, as tecnologias e as ciências. 
Os dados mais recentes encontram-se no quadro nº 38, do Vol.II da tese.  
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Na década de oitenta criou-se a educação superior à distância com apoio da 

Universidade de Havana, na área das Ciências Sociais, com efeitos positivos. O Instituto 

de Formação Bancária e a Universidade Aberta (instituições portuguesas) apoiaram, 

também, o ensino à distância, mas sem grandes resultados (Tolentino, 2006).  

Em matéria de educação extra-escolar (não formal) tem sido considerada 

prioritária a educação de base de adultos. Entre 1979 e 1990 foram alfabetizados 51 mil 

adultos, 57,7% dos quais eram mulheres. A taxa de analfabetismo, em 1974, era de 63% 

e em 1992, 29%. Em 1997134, a taxa de alfabetização, entre os 15 e 35 anos, era de 80%, 

e para evitar o analfabetismo de retorno, o Ministério da Educação criou micro-projectos 

de formação profissional, incutindo um carácter funcional à alfabetização. O 

desenvolvimento de projectos de educação permanente tem sido uma realidade.  

A educação e a formação foram consideradas áreas prioritárias de cooperação 

em termos de APD, pelo que Portugal (fonte: CV/02.97) se comprometeu a dar apoio 

institucional ao Gabinete de Estudos e Desenvolvimento do Sistema Educativo 

(GEDSE), através de formação que visava a actualização da carta escolar e a 

constituição/actualização da base de dados; formação de professores (ensino 

secundário); apoio ao Instituto Pedagógico; apoio aos Estudos Humanísticos; formações 

complementares profissionalizantes para os cursos artísticos; envio de computadores e 

software; apoio técnico; seminários sobre TIC; apoio na instalação de redes informáticas 

(intranet); apoio ao ensino Mediatizado; apoio da IGE portuguesa (formação); cativação 

de vagas no ensino superior; atribuição de bolsas de estudo; auditoria às escolas 

superiores; apoio na criação e instalação do Instituto Superior de Ciências Empresarias e 

da Escola de Enfermagem.  

A área do Ensino Mediatizado foi encarada como ponto de investimento para 

solucionar alguns dos problemas existentes como o da dispersão dos professores pelas 

ilhas, já que isso impossibilitava uma formação sistematizada dos docentes. A nível do 

ensino secundário a formação dos docentes é considerada baixa (fonte: CV/07.97).  

O projecto PADES (Projecto de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino 

Secundário), em execução desde 1998-99, com o apoio do governo português permitiu a 

criação de oficinas de Ciência, Língua e Cultura (OCLC) nas escolas onde leccionam 

                                                 
134 Dados retirados do relatório da I Conferência dos Ministros de Educação da Comunidade dos Países 
de Língua Portuguesa (1998): 37. 
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professores portugueses135. Estes encontram-se espalhados pelas ilhas do arquipélago e 

leccionam áreas como Português, Matemática, Físico-Química e Educação Artística e 

Tecnológica. 

Santos, J. (1999) lembra que as políticas e práticas educativas, em Cabo Verde, 

estão inteiramente imersas em relação ao poder e aponta alguns riscos derivatórios da 

forte dependência externa do país face à cooperação: 

“ A reforma educativa foi fortemente influenciada por agências internacionais (…). ‘O Projecto 

de Renovação e Extensão do Ensino Básico’ (PREBA), financiado pelo Banco Mundial e o 

‘Projecto de Reestruturação e Expansão do Sistema Educativo’ (PRESE) financiado pelo Banco 

Africano de Desenvolvimento constituem, entre outras, intervenções externas para apoiar o 

sistema educativo. Financiamentos externos podem, em geral, trazer o perigo de serem 

complementares tanto o empréstimo internacional de recursos financeiros como o de ideias e 

práticas educativas culturais.” (idem:112)  

O Estado cabo-verdiano tem assumido um papel centralizador e a existência, 

em termos de normativos, de autonomia pedagógica, administrativa e financeira é letra 

morta. Aos estrangulamentos de que o sistema padece acrescente-se o orçamento 

limitado e dependente do financiamento externo para realizar investimentos, a dispersão 

geográfica, o divórcio entre o meio urbano e rural e o rápido crescimento da população, 

com grande peso dos jovens. Estas conclusões vão de encontro ao estudo de Tolentino 

(2006), o qual aponta, ainda, a ineficiente cultura de gestão, bem como a concepção de 

Estado-Providência que dominou a política social durante as duas décadas seguintes à 

proclamação da independência.    

Uma leitura do documento “Educação em Cabo Verde e suas perspectivas” 

emitido, em 1998, pelo Ministério da Educação (CV) permite-nos detectar os pontos 

fortes e fracos da educação nesse país e entender as linhas da política educativa traçadas 

no âmbito da cooperação portuguesa (Fonte: CV/05.98). 

Este documento “Educação em Cabo Verde e suas perspectivas” revela-nos, 

ainda, os custos da formação de quadros no exterior: 

 “a maioria dos quadros e dos técnicos são formados no estrangeiro, o que se traduz por certa 

inadequação das formações à realidade nacional, para além das perdas consideráveis nos 

                                                 
135 Dados fornecidos pela Equipa de Cooperação para o Desenvolvimento (ECD) do GAERI em Junho de 
2005. 
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investimentos, tendo em conta o não retorno ao país após a conclusão dos estudos, de um número 

significativo de quadros e ainda o custo elevado suportado pelo Estado.” (fonte: CV/05.98:12) 

Em jeito de conclusão diremos que a década de 90 é marcada por uma 

conjuntura de reforma do sistema educativo, em resultado da massificação do ensino, 

mantendo-se os seguintes constrangimentos: carência de equipamentos, falta de salas 

dado o elevado número de alunos nos diversos ciclos, taxa de cobertura insuficiente, 

necessidade de adequação do sistema de gestão, deficiente sistema de avaliação e 

controlo da eficácia, falta de qualidade do ensino, derivada da falta de formação dos 

docentes, sobretudo a nível do ensino secundário, ligações rudimentares entre ensino 

pesquisa, cobertura do ensino superior muito reduzida. Deste modo, as acções inscritas 

no âmbito dos acordos de cooperação e o pedido por parte das autoridades cabo-

verdianas para o envio de cooperantes (fontes: CV/01.01; CV/01.02) têm por finalidade 

suprir as dificuldades existentes. 

Todavia, algumas destas dificuldades continuam a ser apontadas por Manuela 

Afonso, no seu estudo publicado em 2002: desigualdades no acesso, face à dispersão 

geográfica e ao divórcio que existe entre o meio rural e urbano, continuando os alunos 

mais desfavorecidos penalizados; a questão da língua, na medida em que os que 

dominam a língua portuguesa obtêm sucesso mais rapidamente do que os outros, já que 

a língua veicular não é dominada por todos; inadequação de materiais escolares à 

realidade nacional; inadequação do sistema de avaliação; fraca capacidade de 

acompanhamento do corpo inspectivo; descontinuidade entre ciclos; baixos níveis de 

eficiência, já que há elevadas taxas de abandono e insucesso; predominância de um 

ensino secundário de cariz académico. 

Por seu turno, o ensino superior enferma, também, de constrangimentos, os quais 

poderão ser ultrapassados se os governantes optarem por visão mais abrangente sobre 

este sector: 

“(…) a falta de cultura e perspectivas universitárias, a escassez de recursos financeiros, a saída 

para o estrangeiro dos jovens que desejam frequentar o ensino superior e fazer carreira na 

docência e na investigação, a deficiente articulação entre o ensino secundário e o ensino superior, 

a dificuldade em fixar e atrair competências nacionais e o insuficiente apoio institucional, são 

manifestações da necessidade de uma visão mais larga e de um paradigma de organização e 

governação mais adequado.” (Tolentino, 2006:410)  

Contudo, este autor aponta a existência de outras instituições, que têm 

contribuído para o desenvolvimento cultural do país, entre as quais destacamos: o 
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Instituto da Biblioteca Nacional do Livro, o Instituto Nacional de Investigação Cultural, 

o Instituto Nacional de Desenvolvimento das Pescas, o Instituto Nacional de Energia e o 

Núcleo Operacional para a Sociedade de Informação.   

Apesar de todas os constrangimentos referenciados ao longo deste subponto, 

Cabo Verde tem sido, dos três países do nosso estudo, o que melhor desempenho tem 

revelado, sendo, já, considerado como um país de desenvolvimento médio, apesar de 

35% da população viver no limiar da pobreza. Apesar de esta classificação ser positiva, a 

curto prazo traduzir-se-à por uma diminuição da ajuda externa.  

1.2. Guiné-Bissau 

A República da Guiné-Bissau situa-se na costa ocidental africana, com 

36000Km2, incluindo o arquipélago dos Bijagós e outras ilhas dispersas, fazendo 

fronteira com o Senegal e com a Guiné-Conakry. (Vejam-se os indicadores do país: 

anexo nº1, do Vol.II da tese).  

O país é plano, com fracas elevações a nordeste e a leste e cerca de 8000 km2 

estão ocupados por rios ou são, periodicamente, cobertos pelas marés, amplas, que se 

fazem sentir até 100 km de distância. 

Apresenta uma costa entrecortada, com inúmeras ilhas, que emergem e uma 

plataforma continental, muito alta e extensa. O clima é tropical quente, com níveis de 

precipitação elevados (1500 mm no norte e 3000 mm no sul).  

O país compreende oito regiões: Bafatá, Biombo, Bolama, Quinara, Cacheu, 

Gabu, Oio e Tomabali, para além do sector autónomo de Bissau.   

A Guiné detém 28 línguas nacionais, num espaço de 1 milhão de habitantes, 

utilizando-se o crioulo, como língua franca136. Apenas 10% fala o português, 

percentagem concentrada em Bissau, o que se reflecte na fraca eficácia do sistema 

educativo. 

Segundo o censo de 1979, a alfabetização era baixíssima, apenas cerca de 10%, 

                                                 
136 Segundo o censo de 1979, o crioulo apenas era falado por um pouco menos de metade da população. 
As línguas mais importantes são, por ordem decrescente: balanta, o fula, o mandinga e o manjaco, línguas 
dominadas pela esmagadora maioria dos membros destas etnias. Ainda de acordo com este censo mais de 
metade da população falava apenas 1 língua, a do grupo étnico e cerca de ¼ falava duas, sendo a segunda 
o crioulo. Dados retirados do Relatório da Missão da FCG, 1986:13. 
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sendo a maioria da população iletrada. Malgrado a variedade e a riqueza dos valores 

tradicionais das diversas etnias, a forte hierarquização social, representativa de estruturas 

“semi-feudais”, os sucessivos governos têm tentado a modernização social, mas em vão.  

É no sector educativo, fundamental para o processo de modernização de 

qualquer país, que se têm sentido, com maior acuidade, as repercussões desses valores 

tradicionais. Por exemplo, entre as etnias muçulmanas, as raparigas são impedidas de 

frequentar a escola e a idade precoce do casamento acentua as desigualdades entre os 

géneros. Por outro lado, quando as crianças ingressam no sistema escolar deparam-se 

com a dificuldade de enfrentar a escolarização em língua portuguesa. O fraco domínio 

desta língua tem-se repercutido nos níveis de insucesso. 

Foi, também, no sector educativo que se celebraram os primeiros acordos de 

cooperação, aos quais se seguiram outros tantos. Recorde-se, por exemplo, Acordo nº 1 

de Cooperação para financiamento de acções no domínio do Ensino137, estabelecido 

entre Portugal e o governo guineense, pelo qual Portugal financiava as acções de 

cooperação no campo do ensino respeitante ao ano lectivo de 1975-1976, empréstimo 

em escudos não convertíveis, correspondente à parte de financiamento que competia ao 

Estado da Guiné, situação que se repetiu no ano lectivo de 1976-1977 (Acordo nº 2 de 

Cooperação para financiamento de acções no domínio do Ensino138).  

Durante os primeiros anos de independência a escola massificou-se, acolhendo 

em 1977, perto de 100 mil alunos. Entre 1981 e 1987 perdeu cerca de 10 mil. Na década 

de 90 volta a registar-se uma evolução positiva da população escolar, dadas as 

intervenções do Governo, das ONG’s e do sector privado. A taxa de escolarização 

cresceu de 42% (1992/93) para 61% (1997/98), pese embora a exclusão das raparigas do 

sistema de ensino. Por volta de 1996, os alunos do ensino secundário representavam 6% 

da população escolar. O ensino técnicoprofissional era incipiente e o superior 

apresentava apenas 3 cursos conducentes ao grau de licenciatura (medicina, direito e 

                                                 
137 Diário da República, 1ª Série, nº250, de 30 de Outubro de 1978. O montante do empréstimo era de 
7.781.084$, o qual seria reembolsado durante sete anos a uma taxa de juro anual de 2%. 
138 Diário da República, 1ª Série, nº251, de 31 de Outubro de 1978. O montante do empréstimo era de 
7.200.000$ e obedecia às mesmas condições que o anterior. 
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formação de professores).139   

O friso cronológico, que a seguir apresentamos, permite-nos observar de uma 

forma breve a evolução política e socio-económica deste país, bem como verificar as 

principais mudanças ocorridas na área da educação. 

  

                Fignº9 : Friso cronológico - Guiné-Bissau (sinopse) 
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Do período pós-independência ao golpe de Estado (1974-1980)  

Os primeiros anos a seguir à independência foram anos de conciliação entre um 

sistema proveniente da educação promovida pelo Estado Novo e as escolas existentes 

criadas pelo PAIGC no período da luta armada. Assiste-se à introdução do 

                                                 
139 Dados retirados do documento “Declaração de Política Educativa” emanado pelo governo guineense 
em Março de 2000 (GB/01.00). A taxa bruta de escolarização das raparigas, durante o mesmo período, 
evoluiu lentamente ao passar de 32% para 46%, ao passo que a dos rapazes aumentou de 55% para 75%. 
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monopartidarismo e da economia centralizada. Neste período, a palavra de ordem era a 

de “reconstrução nacional”, pelo que foi criado, em 1974, o Comissariado da Educação, 

o qual lançou para o terreno várias experiências inovadoras, como os CEPI140. 

Sobre este período revolucionário Sena (1995) aponta o seguinte: 

“ A equipa responsável do Comissariado da Educação Nacional teve a sabedoria de não se a 

“decretar” uma importante reforma da educação, teoricamente necessária. Com efeito, o que foi 

designado “reforma do ensino” nos anos que se seguiram à independência era mais uma 

proclamação de princípios de uma política de educação, completada por algumas modificações 

introduzidas no sistema educativo colonial: correcção dos programas de história e de geografia, 

redistribuição de tarefas.” (idem: 64-65)  

De acordo com Dâmaso (1997), nestes primeiros anos, que poderemos situar 

entre 1974 e 1977, manteve-se a estrutura da escola colonial, mas com uma progressiva 

introdução de conteúdos ligados à realidade do país e com algumas inovações: 

“O Comissariado da Educação, criado em 1974, limitou-se até 1977 a introduzir algumas 

modificações no sistema educativo colonial, nomeadamente a nível dos conteúdos dos programas, 

e a lançar paralelamente algumas experiências inovadoras, das quais destacamos o Centro de 

Formação de Có, exemplo de ligação da escola à comunidade, valorizando e aprofundando a 

história e a cultura dessa mesma comunidade, através de fontes orais. Nos centros de Có e Jabadá 

era feita a reciclagem de antigos monitores da luta, que habitualmente não possuíam mais do que 

a 4ªclasse.” (idem:67)  

O IIII congresso do PAIGC, realizado em 1977, traçava a política de educação 

que devia vigorar no país141: a função do Estado, como único organismo capaz de 

dispensar um ensino sistematizado, através do Comissariado da Educação; a educação 

como direito e dever de todos os cidadãos; a interligação entre a planificação nacional do 

ensino e o desenvolvimento económico e social do país; o desenvolvimento dos valores 

culturais e nacionais; a ligação orgânica e a prática através de uma metodologia 

interdisciplinar e pela introdução progressiva do trabalho produtivo no currículo escolar 

(o sábado era dedicado ao trabalho produtivo, dependendo da zona onde a escola 

estivesse inserida); a ligação da escola com o meio; a formação do pessoal técnico, com 

                                                 
140 CEPI: Centro de Educação Popular Integrada que funcionavam no meio rural. Inspirados na 
experiência da luta armada, a organização do ensino tinha como referência o trabalho da comunidade 
rural. Os conteúdos disciplinares eram trabalhados através de temas. Esta experiência iniciou-se em 
1977/78 e terminou em 1984, dando lugar aos CEEF (Centros Experimentais de Educação e Formação).   
141 Informação retirada do documento elaborado pela Embaixada da Guiné-Bissau e CIDAC, em 1978, 
com vista à preparação dos candidatos a cooperantes, em matéria de política educacional.  



 
318 

vista à elevação do seu nível científico; prestar atenção ao ensino em língua nacional de 

uma forma progressiva. Assim, nos primeiros anos, o Comissariado da Educação 

detectou os problemas existentes e começou por adaptar os programas de ensino à 

realidade do país e estabeleceu uma estrutura “democrática” nas escolas, leia-se de cariz 

marxista, similar ao funcionamento do partido142.  

A carência de quadros que se fez sentir foi sendo colmatada com o envio de 

estudantes para o estrangeiro, cabendo o maior número de bolsas atribuídas 143 à ex-

URSS (3000), seguida de Cuba (2300) e de Portugal (569) (McGuire, 1993). 

 

A cisão política: as mudanças advenientes do golpe de Estado (1980-1988) 

A década de oitenta assiste a mudanças políticas significativas após o golpe de 

Estado e é traçado um plano de desenvolvimento visando a estabilização e o reequilíbrio 

económico e financeiro e a reconstrução nacional144. O sistema educativo sofria de 

diversos estrangulamentos, tais como: a ausência de recursos humanos, financeiros, a 

escassez de espaços físicos para os alunos dada a massificação do mesmo, a falta de 

qualidade do ensino, o baixo nível de formação dos docentes nacionais, a falta de 

materiais didácticos, a carência de manuais, a inexistência de uma Lei Orgânica do 

Ministério da Educação, Cultura e Desporto (MECD) e de uma Lei de Bases do Sistema 

Educativo. 

O sistema de ensino 145engloba 11 anos de escolaridade, assim subdividido: da 

1ª à 4ªclasse (ensino básico elementar); da 5ª à 6ª classe (ensino básico complementar), 

                                                 
142 Apontemos, a título exemplificativo, a organização dos alunos das escolas secundárias, a qual abarcava 
3 escalões: o comité de turma (nível base), o comité do ano (nível do ano) e o comité da escola (cúpula). O 
comité de turma é composto por 5 elementos: o responsável pelo trabalho produtivo; o responsável pela 
disciplina e estudo; o responsável pelas actividades desportivas; o responsável pela informação e cultura; o 
responsável pela higiene e assuntos sociais. Segue-se, um longo inventário da decomposição destas 
responsabilidades e respectivas tarefas. Do mesmo modo, a organização e gestão da escola obedece a um 
esquema similar. Informação retirada do documento elaborado pela Embaixada da Guiné-Bissau e 
CIDAC, em 1978, com vista à preparação dos candidatos a cooperantes, em matéria do ensino secundário.   
143 Dados relativos ao período que decorre entre 1973 a 1992, por mais de seis meses. 
144 Em 1983 a Guiné-Bissau começa a usufruir de apoio financeiro por parte do FMI com a adesão aos 
programas de ajustamento estrutural, agravando-se a pauperização das populações. Este programa é 
renegociado em 1986, entrando em vigor em 1987, acompanhado de uma subida de preços e uma queda 
dos salários. 
145Total de alunos: 156.343 e 29.442 no ensino secundário. Dados retirados do relatório da I Conferência 
dos Ministros de Educação da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (1998:39). 
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seguindo-se o ensino secundário geral, com três classes, e o ensino secundário 

complementar com duas classes, totalizando cinco classes.  

        Fig. nº10: Organigrama do sistema de educação-formação na Guiné-Bissau
146

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Fontes: Seminário I – Coop. Com os PALOP – Documentação de apoio-Doc GB/01.87; Ministério da 
Educação Cultura e Desportos, Bissau, 1990;Doc.GB/01.96. 

                                                 
146 Notas: Na década de 80, o Ensino técnico-profissional era, também, designado de ensino médio 
politécnico e englobavam-se neste sector: a formação de professores, a escola nacional de Educação Física 
e Desportos, a formação de técnicos médios, o curso geral de enfermagem). A formação profissional tem 
estado a cargo dos seguintes organismos: CENFA, CENFI, CEFAG, CEFC. A área de Estudos e 
Investigação tem estado a cargo do INDE; INEP, INPA, INITA, e CIPA. 
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Introduziu-se o ensino do Francês na 5ª classe, dada a inserção geográfica do 

país numa zona francófona, já que os quadros guineenses tinham de concorrer com 

quadros desta zona. 

Em 1984 é criado o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa (INEP), o qual 

devia executar a política de governo em matéria de investigação científica e centralizar, 

quer a documentação produzida (antes e depois da colonização), quer a investigação 

científica no país. Esta instituição visa o debate e a reflexão, organiza conferências 

internacionais, publica monografias, edita boletins e vende serviços.  

Integram o INEP, o Arquivo Histórico e a Biblioteca Pública, embrião da 

Biblioteca Nacional, para além de quatro centros: centro de Estudos Socioeconómicos, o 

Centro de História Contemporânea, o Centro de Estudos de Tecnologia Aplicada e, nos 

anos 90, uma célula de estudos ambientais. 

Este Instituto tem a seu cargo a publicação de dezenas de monografias na área 

da História, da Sociologia e das outras Ciências Sociais; dois boletins, um ligado à área 

socioeconómica e outro à ciência e tecnologia. Estes dois boletins deram, 

posteriormente, lugar a um.    

O INEP detém autonomia administrativa, patrimonial e vende serviços, o que 

contribuiu, progressivamente, para a sua autonomia financeira. Em finais dos anos 80 o 

Estado, que inicialmente comparticipava em 80% dos custos, só aplicava 10% do seu 

orçamento nos encargos deste organismo. 

O INEP tem recebido diversos apoios internacionais, nomeadamente da 

Fundação Calouste Gulbenkian, dos países nórdicos e do México. 

Em termos de serviços, saliente-se o estudo estratégico realizado entre 1995 e 

1997, por vários técnicos nacionais, na área da assistência técnica e das capacidades 

nacionais, culminando com a elaboração de um documento de política de assistência 

técnica para o país, tendo sido adoptado, posteriormente, pelo governo. Recorde-se que, 

em 1991, Portugal assinara um Protocolo147 com o Estado guineense, o qual permitia a 

requisição de pessoal técnico para trabalhar em empresas privadas que operassem no 

país.   

                                                 
147 Decreto nº6/91: Protocolo Adicional nº3 ao Acordo de Cooperação Científica e Técnica - Diário da 
República, 1ª Série-A, nº17, de 21 de Janeiro de 1991. 
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O estado da educação, na segunda metade da década de oitenta, pode ser 

seguido pelo Relatório apresentado pela Missão da Fundação Calouste Gulbenkian que 

se deslocou à Guiné-Bissau, em 1985, e cujo relatório foi publicado em 1986: 

“ (…) o factor crítico unanimemente apontado como principal responsável pela baixa qualidade 

designadamente no âmbito dos EBE [Ensino Básico Elementar] e EBC [Ensino Básico 

Complementar], é a deficiente preparação do pessoal docente; (…) 

(…) precárias condições físicas de funcionamento (cerca de 416 «barracas148», 581 salas de 

aulas necessitando de urgente conservação, equipamento didáctico inexistente e mobiliário 

quase totalmente destruído); 

(…) inadequação dos programas, patenteada em deficiências técnicas de formulação dos 

objectivos, lacunas em áreas disciplinares (…) problemas metodológicos sobretudo no ensino 

da língua (…); 

(…) carência de manuais escolares que não chegam , em tempo útil à escola, não cobrem a 

totalidade do elenco disciplinar, não foram objecto de experimentação e testagem sistemática e 

revelam deficiências e inadequação várias (…); 

(…) inexistência de material didáctico rudimentar (cadernos, lápis, borracha) para o aluno;  

(…) incidência negativa de factores socio-económicos adversos entre os quais sobressaem o 

nível nutricional das crianças, a falta de cobertura sanitária, as condições de habitação e o meio 

cultural familiar. (…) ” (idem: 22-28) 

Para além das dificuldades situadas ao nível linguístico, sobretudo no fraco 

domínio da língua portuguesa, as condições de acesso e as assimetrias existentes 

traduzem-se na deterioração do sistema: nem todas as crianças conseguem ingressar no 

sistema educativo e este não cresceu, o suficiente, para conseguir dar uma resposta 

eficaz.  

De acordo com o referido relatório, a degradação das instalações do parque 

escolar resulta da inexistência de acções de manutenção e reparação das escolas, da 

idade média das mesmas, da destruição sistemática derivada do uso intenso, do 

isolamento dos edifícios, da inexistência de segurança (sem portas nem janelas, na 

maioria), da pouca importância atribuída, pela população, às escolas. Acrescente-se que 

os fracos recursos financeiros nesta área, a falta de materiais de construção, a falta de 

técnicos (arquitectos, agentes técnicos de engenharia), de operários especializados 

                                                 
148 Por barraca entenda-se a escola construída pela população com troncos de árvore, folhas de palmeira e 
esteiras, constituindo meros abrigos do sol e do vento, de elevada precariedade, sendo reconstruídas todos 
os anos. (Relatório da missão da FCG, 1986:28)     



 
322 

(capatazes, pedreiros, carpinteiros) a falta de verbas para pagar a assalariados, 

contribuíram para o estado de degradação dos equipamentos e não facilitaram a 

construção de novos edifícios. 

A elaboração da carta escolar processou-se a um ritmo lento, com apoio de 

técnicos internacionais.  

A estratégia sectorial apresentada pela Missão da Fundação Calouste 

Gulbenkian, realizada em 1985, apontava medidas para a racionalização dos meios 

(financeiros, físicos, institucionais, humanos e provenientes da cooperação externa); 

medidas para a promoção da melhoria qualitativa do ensino básico (elementar e 

complementar) e para a relevância do sistema de formação face às necessidades de 

desenvolvimento global do país. 

No que concerne à cooperação, era recomendado que se aferissem os objectivos 

dos projectos de cooperação com as prioridades definidas pelo governo e que as 

bolsas149 a atribuir aos estudantes guineenses fossem devidamente adaptadas ao grau de 

desenvolvimento e às necessidades do país nos diversos sectores.  

A melhoria qualitativa do ensino básico passava pelo reforço da formação 

inicial e superação de professores, melhoria das condições físicas, actualização e 

aperfeiçoamento dos planos curriculares e conteúdos programáticos, elaboração 

produção e distribuição de manuais escolares e material didáctico auxiliar, reforma do 

modelo pedagógico com a adopção de duas fases no EBE: aperfeiçoamento da educação 

pré-escolar e reforço das componentes de educação sanitária, nutricional e actividades 

práticas no EBE, tal como refere o relatório. 

O financiamento da educação encontrou constrangimentos que se traduziram 

por cortes no funcionamento do sistema, quer devido ao peso dos salários nas despesas 

de funcionamento, quer pela inflexibilidade orçamental, traduzindo-se esta situação por 

uma política de investimento na qualidade e na produtividade e não na taxa de cobertura 

da população em idade escolar.  

O ensino técnico-profissional tem-se desenvolvido como forma de dar resposta 

à carência de quadros técnicos qualificados nos domínios industrial, administrativo, 

                                                 
149 No ano lectivo de 1983-84, a nível superior, havia 265 bolseiros em Portugal, 205 na URSS, e os 
restantes dispersos por diferentes países, num total de 560 bolseiros a estudar no estrangeiro. (Relatório da 
missão da FCG, 1986:87) 
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comercial e da saúde. Em 1985 existiam 4 escolas, tuteladas por ministérios diferentes, a 

saber: Instituto Técnico de Formação Profissional150 (MECD), Escola Nacional de 

Educação Física e Desportos151 (MECD), Escola de Direito152 (M. da Justiça) e Escola 

Técnica de Quadros de Saúde153 (M. da Saúde). Estas escolas integravam cooperantes 

entre os seus docentes: ITFP 75 cooperantes entre 1979 e 1985; Escola Nacional de 

Educação Física e Desportos: 6 cooperantes (1985); Escola Técnica de Quadros de 

Saúde: 4 cooperantes (1985). Com a criação do INAFOR, em 1989, esta situação alterar-

se-ia, como veremos mais adiante.  

 Entre 1986 (data do financiamento) e 1994 estão em funcionamento os Centros 

Experimentais de Educação e Formação (CEEF), projecto pelo qual os alunos eram 

escolarizados nos dois primeiros anos em crioulo, língua veicular e matéria de estudo. O 

português, na sua forma oral, foi introduzido a partir do segundo ano de escolaridade e 

na forma escrita a partir do 3º ano. Refira-se que o objectivo era o ensino-aprendizagem 

do português através da metodologia utilizada para as línguas estrangeiras. O projecto 

acabou por ruir porque “evoluiu ao sabor das pressões da cooperação internacional 

(CIDAC, cooperações oficiais holandesa e sueca) que defendiam caminhos não 

coincidentes, valendo o peso da participação financeira.” (Barreto, 2005:47) 

Será já em finais da década de 80 que o ensino superior154ganhará outra 

dimensão. Foi criada a Faculdade de Medicina (1986); a escola de Direito transforma-se 

em Faculdade de Direito; a Escola Normal Superior T’Chico Té assume-se como a 

principal instituição no domínio da formação de professores do ensino secundário. A 

Escola de Medicina foi criada por um acordo estabelecido com Cuba, sendo o corpo 

docente constituído por cubanos. O seu diploma não é reconhecido no exterior (Dâmaso, 

                                                 
150 Cursos ministrados: carpintaria, construção civil, electricidade, mecânica automóvel, mecânica geral; 
quadros médios de administração e secretariado. 
151 Ministrava o curso médio de professor de Educação Física e Desportos. 
152 Funcionava o Curso Superior de Direito, sendo administrado apenas o grau de bacharelato. Após este 
grau os alunos deslocavam-se para o estrangeiro para concluírem a licenciatura. A Escola de Direito era 
coordenada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros e da Justiça de Portugal e Ministério da Justiça da 
Guiné (Dec. Lei, nº5/91 de 17 de Janeiro, Diário da República, 1ª Série - A, nº 14). 
153Formavam-se auxiliares de enfermagem, auxiliares de parteira, técnicos sociais, técnicos de laboratórios 
e ministrava-se o curso geral de enfermagem.  
154 De acordo com dados do Plano Quadro Nacional (1993) existiam 380 alunos inscritos no ensino 
superior, já que a maioria estava a estudar no estrangeiro. Os dados recolhidos no Plano reportam-se a  
1989 e demonstram que a maioria dos estudantes está na ex- URSS (585 alunos), seguida de Portugal 
(297). 
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1997). 

A Escola de Direito deu lugar ao projecto da criação da Faculdade de Direito de 

Bissau, através do acordo de Cooperação Jurídica assinado a 5 de Julho de 1988. Assim, 

Portugal assinou, em 22 de Julho de 1990155, um Protocolo de Cooperação entre a 

República Portuguesa e a República da Guiné-Bissau, adicional ao Acordo de 

Cooperação Jurídica, relativo ao apoio à Faculdade de Direito de Bissau, que 

entrou em vigor, com efeitos retroactivos, a partir de 1 de Janeiro de 1990 e com 

validade por um período de 5 anos.  

Este protocolo fixava os princípios que norteariam a cooperação bilateral 

no âmbito do projecto da criação da referida Faculdade. À parte portuguesa 

competiria, através da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, o apoio 

docente até ao ano lectivo de 1993-1994, a organização de cursos, estágios e 

outras acções de formação, quer em Lisboa, quer em Bissau, o apoio na 

organização de seminários, conferências, investigação e publicações. Seria, 

também, neste ano lectivo, que se realizaria uma avaliação do projecto.     

A direcção do projecto foi confiada a uma Comissão Coordenadora Paritária156 

que integrou elementos de ambas as Partes.  

O financiamento esteve a cargo, na quase totalidade, de dotações da DGC, e, 

posteriormente, do ICP157.  

Em 1995 foi assinado o Protocolo de Prorrogação do Protocolo de 

Cooperação Adicional ao Acordo de Cooperação Jurídica, relativo à Criação e 

Apoio à FDB, com efeitos retroactivos desde 1 de Outubro de 1994, por um 

período de cinco anos. Foi, ainda, assinado o Convénio entre a FDL e a FDB, com 

                                                 
155 O Protocolo foi publicado no Diário da República, 1ª Série - A, nº 14 de 17 de Janeiro de 1991. Em 
1990 existiam 8 docentes em Bissau, um assessor científico e 200 alunos inscritos. Em 1994 formaram-se 
9 alunos.  
156 A execução do projecto ficou confiada, pela Parte Portuguesa, à FDL, através de um professor 
encarregado do pelouro da cooperação, por um assessor científico designado pelo adido da Embaixada de 
Portugal em Bissau e por um professor de nacionalidade portuguesa; pela Parte Guineense, por um 
representante do Ministro da Justiça e por outro do Ministério da Educação, pelo director da FDB e por 
um docente guineense da FDB.  
157 As dotações portuguesas englobavam os vencimentos dos docentes, transportes dos mesmos, aquisição 
de uma biblioteca mínima para a Faculdade e pagamento de três bolsas de estudo a guineenses. A parte 
guineense assegurava o alojamento, as viaturas para a deslocação dos cooperantes no terreno e a  aquisição 
de livros para os alunos. 



 
325 

a possibilidade de prorrogação por mais cinco anos. 

Entre os objectivos158 deste projecto destaca-se a formação de quadros que 

garantam o funcionamento de um Estado de Direito justo, moderno e eficaz, bem como a 

promoção das bases sólidas para uma cooperação luso-guineense frutuosa para ambos os 

países. 

 Em 1998 foi realizada uma avaliação deste projecto pela equipa de Avaliação 

da Direcção de Serviços de Programação, Avaliação e Documentação do Instituto da 

Cooperação Portuguesa (PAD/ICP), com a colaboração do CEA/ISCTE, a qual 

recomendou uma redefinição dos objectivos específicos centrando-os em resultados e 

desempenhos a curto prazo. 

A especialização de outras áreas disciplinares como a administração 

pública, as parcerias com outras instituições, a criação de estruturas, mecanismos e 

instrumentos para a gestão e acompanhamento do projecto e o diálogo entre as 

instituições159 contam-se entre as principais linhas de actuação a implementar no quadro 

da política portuguesa de cooperação. O principal objectivo era que o governo guineense 

se apropriasse, lentamente, do projecto e procedesse a uma gestão clara do mesmo. Em 

1998 foi realizada uma avaliação deste projecto pela equipa de Avaliação da Direcção de 

Serviços de Programação, Avaliação e Documentação do Instituto da Cooperação 

Portuguesa (PAD/ICP), com a colaboração do CEA/ISCTE, a qual recomendou uma 

redefinição dos objectivos específicos centrando-os em resultados e desempenhos a 

curto prazo. 

Na segunda metade da década de 80 é criado um outro organismo de crucial 

                                                 
158 Os objectivos específicos preconizados pelo projecto eram: a) consolidar o regular funcionamento da 
FDB garantindo a ministração da licenciatura em Direito; b) a prazo, criar condições para a concessão pela 
Faculdade de graus de Mestre e Doutor; c) formar um corpo docente nacional guineense, o qual, numa 
primeira fase, obterá as suas qualificações académicas pós-licenciatura preferencialmente na FDL; d) a 
prazo, introduzir, no currículo da Faculdade, menções de especialização, designadamente em 
Administração Pública; e) consagrar a plena autonomia científica, administrativa e pedagógica da 
Faculdade; f) desenvolver acções de dinamização da intervenção da Faculdade na vida jurídica e cultural 
da GB; g) reforçar os laços de cooperação entre Faculdades signatárias do Convénio. In 
http://www.ipad.mne.gov.pt, Abril de 2004. 
159As principais instituições envolvidas no projecto são: A DGC/ICP (Instituto de Cooperação 
Portuguesa), principal financiador, a Faculdade de Direito de Lisboa, a Embaixada de Portugal em Bissau, 
a Faculdade de Direito de Bissau, o ICALP/ICA. Entre estas parece não ter existido, diálogo, de forma 
regular e sistemática, tendo a Comissão Paritária apenas cumprido a sua função de diálogo na primeira 
fase do projecto. 
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importância para a execução da política educativa: o INDE. O Instituto Nacional para o 

Desenvolvimento da Educação tem a seu cargo a publicação de livros da 1ª à 4ªclasses, 

quer para alunos, quer para professores. Esta entidade tem dado formação aos 

professores que não têm qualquer formação, familiarizando-os com os manuais e, 

simultaneamente, dando-lhes uma parca formação pedagógica e algumas noções de 

planificação e de execução de programas. 

De acordo com o Plano Quadro-Nacional, de 1993, o INDE está encarregue da 

realização de estudos variados sobre os curricula, os programas e os métodos de ensino. 

Coordena, apoia e avalia a formação e o aperfeiçoamento dos recursos humanos, 

contribuindo para a execução da política educativa decidida pelo governo.  

 

O ciclo reformista (1988-1992) 

Em 1988 é aprovada, pelo Conselho de Ministros guineense, a “Estratégia para 

o desenvolvimento do sector da educação”, a qual, partindo dos estrangulamentos 

existentes, traça as linhas estratégicas para um desenvolvimento da educação, a curto 

prazo, tal como se pode ler: 

“Verifica-se uma baixa qualidade generalizada do sistema de ensino do nosso país 

reiteradamente constatada e abertamente reconhecida pelas altas esferas governamentais bem 

como pelos dirigentes, responsáveis e funcionários do MECD, nesta base é indispensável optar 

por uma política educativa que privilegie, nos próximos anos, a qualidade do ensino, 

particularmente no EB, e é exigida uma melhor correspondência entre o potencial formativo do 

país e as necessidades socio-económicas do desenvolvimento.”160 

O documento acentua a tónica no facto da estratégia principal se centrar na 

promoção da qualidade e da eficácia do Ensino, em especial o Ensino Básico, com uma 

reforma deste sector a todos os níveis (curricula, avaliação, formação, etc.), 

desenvolvimento da formação em recursos humanos qualificados e necessários ao 

processo de desenvolvimento, melhoria da qualidade de formação, racionalização de 

meios (financeiros, institucionais, humanos e físicos como o parque e a rede escolares). 

Quanto à cooperação externa, considerada como importante para o desenvolvimento do 

                                                 
160 Documento publicado na revista Soronda. Colocamos a data de aprovação, pelo Conselho de Ministros, 
do referido documento (1988) de acordo com dados retirados das considerações gerais, tendo como baliza 
a data da publicação da revista. “Estratégia para o desenvolvimento do sector da educação”, in Revista de 
Estudos Guineenses, nº 7,1989:85.  
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país, o documento realça a importância de racionalizar meios financeiros e humanos, de 

forma “a evitarem-se distorções resultantes entre objectivos dos projectos de cooperação 

e as prioridades definidas pelo Partido para o sector.” Tornava-se, importante, a nível da 

concessão de bolsas, que estas fossem concedidas de acordo com as necessidades e 

perspectivas de desenvolvimento do país e adaptadas “à política de formação de 

quadros.”       

Em 1989 constituiu-se um grupo de trabalho para dar início ao projecto da Lei 

de Bases, elaborando-se um pré-projecto que vigorou até ser aprovada a referida lei. O 

governo guineense manteve-se interessado em promover a modernização do sistema 

educativo. Assim, numa reunião de parceiros161, realizada em 1990, os objectivos 

traçados eram os seguintes: a) promover a qualidade e a eficácia do ensino, em especial 

do Ensino Básico; b) aumentar a relevância do sistema de formação profissional; c) 

racionalizar os meios (fonte: GB/02.90). 

Dando continuidade ao interesse revelado pelo sistema de formação 

profissional, foi criado, em 1989, o INAFOR (Instituto de Formação Profissional), sob a 

tutela do Ministério da Educação, o qual tinha a seu cargo um sistema de formação 

diversificado, nomeadamente: a formação profissional inicial, o aperfeiçoamento 

técnico, a formação para uma reconversão e a especialização (Plano Quadro-Nacional, 

1993). Este organismo detém quatro centros de formação, em áreas de intervenção 

específica: CENFA (Centro de Formação Administrativa); o CENFI (Centro de 

Formação Industrial); o CEFAG (Centro de Formação Agrícola); o CEFC (Centro 

Experimental de Formação Comunitária), organizado em pequenos centros de apoio à 

comunidade, visando a formação na área de corte e costura, culinária, horticultura e 

breves noções de contabilidade para os pequenos comerciantes, a nível das regiões. 

Tendo sido um dos países em que os cooperantes mencionaram existir uma 

maior desorganização do sistema educativo, encontramos referência aos seguintes 

documentos: Regulamento de funcionamento da Direcção Regional de Educação162 

                                                 
161 Mesa Redonda sobre o Plano de Médio Prazo com parceiros de Cooperação na Área da Educação, 
realizada entre 21 e 25 de Maio de 1990, em Bissau. Participaram 19 ONG´s, membros do ME (GB) e 
organismos da ONU. 
162 Natureza e funções: Direcção Regional de Educação, Repartição de Gestão Escolar, Inspecção Escolar, 
Repartição de Estatística e Planificação e Repartição de Administração e Finanças. 
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(fonte: GB/04.91); Lei Orgânica do Ministério da Educação163 (fonte: GB/03.91), 

Regulamento da carreira docente164 (fonte:G.B/02.88); Estratégia do Desenvolvimento 

do Ensino, imersa no Dec.Lei nº 60, de 1988, (fonte: G.B/01.88) o qual visava a 

qualidade e a eficácia do ensino.  

Em 1990 é assinado um protocolo165 entre Portugal e o Estado guineense 

relativo ao apoio ao Ensino da Língua Portuguesa naquele país. O protocolo entraria em 

vigor no ano lectivo de 1990-91, com a validade de dois anos, podendo haver 

prorrogação por igual período desde que houvesse acordo entre as Partes. No preâmbulo 

deste Protocolo (Decreto nº2/91 de 9 de Janeiro), podemos constatar que as Partes 

“reconhecem o ensino da língua portuguesa como uma área prioritária na política 

comum da cooperação em que estão empenhados, na firme convicção de que estarão 

contribuindo, de forma relevante, para o processo de desenvolvimento da Guiné-

Bissau.”  

Portugal comprometia-se, através da DGC e do ICALP, a prestar apoio 

pedagógico e didáctico ao ensino/aprendizagem da língua portuguesa, ao nível do ensino 

básico, de modo a reforçar os laços históricos e linguísticos entre os dois países. 

Asseguraria a formação de professores guineenses de língua portuguesa, quer 

localmente, quer através e estágios; apoiaria, metodologicamente, os professores em 

exercício; elaboraria materiais didácticos destinados à docência e procederia à sua 

experimentação; colaboraria na reestruturação curricular dos programas de ensino. 

Assumiria, também, os encargos de financiamento das acções a desenvolver no âmbito 

deste protocolo. 

                                                 
163 Estabelece a orgânica do Ministério, definindo orientações e estruturas: Conselho Nacional de 
Educação (CNE); Conselho da Direcção do Ministério; Direcção Geral de Planificação e Projectos; 
Direcção Geral de Administração e Finanças; Direcção Geral do Ensino; Instituto Nacional para o 
Desenvolvimento da Educação (INDE); Instituto Nacional de Formação Técnica e Profissional 
(INAFOR); Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas (INEP); Conselho Regional da Educação; Direcção 
Regional da Educação (DRE); Repartição da Gestão Escolar, de Estatística e Planificação e de 
Administração e Finanças; Inspecção Escolar. 
164 Dec. nº61, aprovado em 12 de Outubro de 1988. Incide sobre o recrutamento, nomeação, provimento 
de: auxiliares e educadores de infância; educadores de infância; professores auxiliares do ensino básico; 
professores do ensino básico; professores auxiliares do ensino secundário; professores do ensino 
secundário directores e subdirectores. 
165 Dec.nº2, publicado Diário da República, 1ª Série - B, nº 7 de 9 de Janeiro de 1991, com a designação de 
Protocolo de Cooperação entre a República Portuguesa e a República da Guiné-Bissau relativo ao apoio ao 
ensino da Língua Portuguesa na Guiné - Bissau. 
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A Parte guineense, representada no protocolo pelo Instituto Nacional para o 

Desenvolvimento da Educação (INDE), garantiria um espaço adequado para a instalação 

do Núcleo de Formação de Professores de Língua Portuguesa, a reprodução dos 

materiais didácticos, as condições adequadas à participação de pessoal docente e técnico 

nas acções de formação a realizar. Teria a seu cargo, também, as despesas referentes ao 

alojamento dos cooperantes, às deslocações no terreno e às despesas decorrentes da 

aplicação do Acordo. 

A direcção do Projecto era confiada a uma Comissão Coordenadora Paritária 

que deveria zelar pela concretização das acções, elaborar relatórios de avaliação, 

seleccionar os candidatos para formação em Portugal, definir as prioridades da 

formação, coordenar o apoio às escolas, entre os aspectos mais importantes.  

Refira-se que já em 1987 se desenvolvera, através do ICALP, um projecto 

intitulado “Projecto de Apoio ao ensino de Português na Guiné-Bissau” o qual 

contemplava os seguintes pontos: formação de professores do ensino básico, revisão e 

elaboração de programas de ensino, melhoria dos materiais de ensino em vigor e 

elaboração de novos materiais, apoio directo e personalizado aos professores integrados 

no projecto, envio de material bibliográfico e de material auxiliar. Este projecto dará 

lugar, ao projecto “Ensino-Aprendizagem da Língua portuguesa no Ensino Básico”, que 

decorrerá entre 1991-1994, com a intervenção do Gabinete para a Cooperação (ME), 

INDE (GB) e E.S.E. de Setúbal. 

Em 1991, o projecto ganha contornos específicos quando são apresentados os 

objectivos e estratégias de actuação ao INDE, desta feita sob a tutela do Gabinete para a 

Cooperação com os Países de Língua Portuguesa e a Escola Superior de Educação de 

Setúbal que ficava como responsável pela coordenação, concepção e produção dos 

programas e manuais. Assim, de acordo com as fontes consultadas (fonte: GB/07.91), o 

projecto visava a introdução de uma nova metodologia de ensino, formação de 

professores e elaboração de manuais para alunos e professores desde o 1º ao 6º ano de 

escolaridade básica. 

De entre os objectivos que norteavam este projecto destacamos a melhoria 

qualitativa do ensino, a colaboração na reestruturação dos programas de ensino, a 

contribuição para a formação integrada dos professores guineenses de Língua 

Portuguesa e a sensibilização da comunidade educativa para a importância do 
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estudo/aprendizagem da Língua Portuguesa. Constitui um dos únicos projectos que teve 

início e que foi concluído com êxito, tendo sido objecto de avaliação. Os manuais 

produzidos foram publicados e distribuídos, para além de terem ganho o prémio 

Expolíngua Portugal, em 1996.   

 

O Plano Quadro Nacional: educação básica para todos e a promoção de 

competências (1993-2002) 

O Plano-Quadro Nacional, estabelecido para o período de 1993-2002, segue as 

linhas orientadoras da Conferência Mundial sobre a Educação para Todos (1990), 

patrocinada pela UNESCO, UNICEF, PNUD e BM. Este tinha como prioridade a 

melhoria da qualidade do ensino, particularmente do básico, da eficiência do sistema de 

ensino, das condições materiais e infra-estruturais. Estas prioridades derivam da falta da 

qualidade da educação de base que, automaticamente, condiciona a qualidade da 

formação profissional e técnica e o desenvolvimento dos recursos humanos. 

Este Plano Quadro seria executado em duas fases, a saber: primeiro, o programa 

de educação de base para todos (1994-1998); depois, o programa nacional de promoção 

das competências técnicas e profissionais (1998-2002). Deste modo, pretendia-se atingir 

uma taxa bruta de escolarização de 75% no ano de 2000 e uma taxa de analfabetismo de 

31% para o mesmo período, correspondendo a metade da taxa estimada em 1992166.  

As intenções do Plano assentavam numa adaptação do sistema de ensino ao 

mercado, através do alargamento da rede de escolas profissionais, do ensino superior, de 

um incentivo maior ao ensino privado, para além dos tradicionais investimentos no 

ensino básico e alfabetização. Por outro lado, o Plano reconhecia que parâmetros 

históricos, socio-culturais e religiosos explicavam, em parte, alguns desequilíbrios, 

nomeadamente a fraca escolarização das raparigas, na zona Leste, e enfatizava outros 

constrangimentos, tais como as elevadas taxas de repetência e de abandono, o elevado 

rácio de alunos/professor (35), o elevado número de “barracas”, a falta de qualidade: 

“ O ensino na Guiné-Bissau padece de um primeiro mal, a saber, o baixo nível de qualificação 

de muitos docentes e a insuficiência dos equipamentos e materiais didácticos, dois factores que 

condicionam a qualidade do ensino. A fim de redefinir uma nova estratégia de desenvolvimento 

                                                 
166 Dados retirados de: Educação para o desenvolvimento na Guiné-Bissau- Plano Quadro Nacional, 
publicado em 1993, pelo Ministério da Educação Nacional, em Bissau. 
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do ensino, o governo da Guiné-Bissau adoptou o Dec.Lei nº 60/88 de 30 de Dezembro, que fixa 

as orientações em curso em matéria de ensino, destacando os três objectivos prioritários: 

promover a qualidade e eficácia do ensino; aumentar a relevância do sistema de formação e 

racionalizar os meios. Hoje, é forçoso constatar que o nível de escolarização primária permanece 

fraco.” (idem:32)   

      Em 1995, com o apoio do Banco Mundial, criou-se um programa de 

emergência para a educação que visava melhorar o acesso à escola, a qualidade de 

gestão do sistema, a criação de centros de apoio pedagógico regional, a construção e 

reabilitação de salas de aula, a formação inicial e em exercício dos professores, a 

formação de directores de escolas, de inspectores e de formadores de formadores. Em 

1997, ainda com o apoio do Banco Mundial, deu-se início ao projecto de apoio à 

educação básica “Firkidja”, o qual tinha como objectivo estender a educação básica a 

uma maior percentagem da população escolarizável que atingiria, até 2000, cerca de 

80%, bem como melhorar a qualidade do ensino e a gestão da educação. Este projecto 

acabou por ser interrompido com a deflagração do conflito armado em 1998. 

Respondendo às questões prioritárias do ensino da língua portuguesa, o 

Programa de Cooperação Bilateral, de 1995 a 1998, (fonte: GB/01.95) considerou 

prioritário o projecto “Ensino da Língua Portuguesa e Educação”167 relacionado com a 

aprendizagem da Língua Portuguesa, ficando definida a prioridade de formação de um 

corpo de formadores guineenses neste domínio e a generalização dos manuais 

elaborados no âmbito do projecto “Ensino/Aprendizagem da Língua Portuguesa”. Ficou 

decidido que todos os cursos de formação profissional deviam introduzir a componente 

Língua Portuguesa. O programa dedicou especial atenção à problemática dos bolseiros, 

em especial no que se refere ao seu retorno e ao sistema de concessão de bolsas. 

Por outro lado, o programa quadro de cooperação para o triénio 1995-1998 

(fonte: G.B/02.95) aponta, também, os objectivos e as prioridades de desenvolvimento 

centradas na promoção e consolidação da democracia e no Estado de Direito, no respeito 

pelos direitos do homem, tendo em conta a observância progressiva dos princípios de 

coordenação, complementaridade e coerência da ajuda, a nível multilateral. É enfatizada 

a importância do papel a desempenhar pelas ONG’s, agentes económicos privados e 

                                                 
167 Para o projecto “Apoio ao Ensino/aprendizagem de Língua Portuguesa”, encontramos a proposta 
nº02/ECD-GAERI de 18 de Janeiro de 2002 para se depositar 1000 euros no Banco TOTTA, em Bissau, a 
fim de se comprar materiais didácticos existentes no mercado guineense para o funcionamento das 
oficinas.  
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entidades da sociedade civil portuguesa.  

Ficou acordado que as Partes (fonte: GB/03.95) se envolveriam, 

progressivamente, na promoção da metodologia de avaliação sistemática e conjunta, 

com vista a conhecer e a dar a conhecer a pertinência, a eficácia, a eficiência e a 

sustentabilidade dos programas/projectos a desenvolver. 

De acordo com o Relatório (1998) da I Conferência dos Ministros da CPLP, 

eram indicadas cinco prioridades para o desenvolvimento do país: implementação de 

uma boa governação, promoção de uma boa educação, formação de recursos humanos, 

consolidação do sistema democrático, mobilização e utilização racional dos recursos 

humanos, naturais e outros, construção de bases sociais e infra-estruturas para um 

desenvolvimento sustentável.   

As linhas orientadoras da política educativa ficaram, assim, definidas pela 

ministra Odete Semedo, na I Conferência dos ministros de educação da CPLP: 

“ (…) o governo considera o sector educativo, como prioridade, e esse facto traduziu-se no 

aumento do orçamento do Ministério da Educação de 10,4% de 1995 até 1997 para 16%, em 

1998. (…) O Ministério tem como perspectiva a institucionalização do 12º ano, mas antes 

deverá unificar o ensino básico em seis classes, incluindo a língua francesa a partir da 5ª classe. 

(…) A elevação da Escola Normal a Instituto Superior Pedagógico e a criação da Universidade 

de Bissau [visam] a realização de cursos de mestrado e de doutoramento para os docentes 

nacionais (…).” (Relatório da conferência:42) 

As taxas apresentadas pela Ministra da Educação na referida Conferência: taxa 

de analfabetismo de 74%; 58% para homens e 85% para mulheres; nas regiões 

muçulmanas a taxa é de 95% (Gabú, Bafatá e Oio); taxa de matrícula na educação 

primária de 44% para rapazes e 36% para raparigas; baixa taxa de sucesso: 33%; elevada 

taxa de repetência e abandono, por parte das raparigas, devido ao casamento e 

maternidades precoces e casamento forçado entre as etnias muçulmanas. O ensino pré-

escolar cobre apenas 3% das crianças de 3 a 5 anos, estando a restante cobertura a cargo 

das ONG’s, escolas comunitárias e madrassas (ensino em língua árabe) (12%). A 

qualificação dos docentes é um problema que se tem vindo a arrastar, apesar de todos os 

projectos desenvolvidos nesta área. Entre 1989/1990, para a educação de base apenas 

11% dos professores deste sector tinha qualificação. 

Em 1997, em protocolos estabelecidos com o governo do Japão, a Guiné 

conseguiu que fossem construídas 38 escolas, de forma faseada, nas regiões de Bissau, 
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Oio, Cacheu e Biombo. Também, por esta altura, era publicado o Relatório para o 

Desenvolvimento Humano (1997) que considerava que um dos factores contribuintes 

para o fraco desenvolvimento do país era a debilidade do ensino básico, já que entre 

1994/95, 17655 crianças ainda não tinham tido acesso à escola. A falta de qualidade do 

ensino devia-se, entre outros, à carência de materiais didácticos, à taxa elevada de 

repetentes e abandono escolar. Esta situação relaciona-se com o fraco domínio da língua 

portuguesa, já que apenas 11% da população detém um nível funcional da língua.  

Neste contexto, importa referir que a situação política do país em nada tem 

contribuído para uma rentabilização dos projectos financiados, pelo que as exigências 

das instituições Bretton Woods atiram o país, cada vez mais, para as franjas da 

globalização. Se os países pobres deverão ser aqueles que, possivelmente, poderão obter 

benefícios com a globalização, ocorre-nos dizer que esta, certamente, anda longe daqui. 

No que se refere à formação dos docentes, Solla (1995) aponta as dificuldades 

deste sector: preparação científica baixa; formação pedagógica quase inexistente; a 

grande maioria não domina a língua portuguesa e só a utiliza no desempenho das 

funções, recorrendo muitas vezes à língua materna, em situação de aula, para explicar 

conteúdos; a formação existente nas escolas normais é inoperante devido, quer à grande 

carga de disciplinas teóricas, com conteúdos produzidos longe da realidade africana, 

quer devido ao pouco espaço dedicado à prática pedagógica; bibliotecas e materiais de 

formação escassos ou desadaptados; carência de professores com preparação científica e 

pedagógica adequadas para acompanharem a formação inicial e contínua dos docentes.   

No seu estudo sobre a formação inicial de professores neste país, Gonçalves 

(2002) reitera estes estrangulamentos e identifica outros que descortinámos com a nossa 

investigação: turmas grandes; inadequada e ineficiente preparação dos professores, 

dificuldades no domínio da língua portuguesa, degradação do sistema educativo, inércia 

das escolas, inexistência de materiais didácticos, salários baixos para os docentes, para 

só referirmos alguns. 

De acordo com Gonçalves (2002) assiste-se a uma degradação do sistema 

educativo devido à instabilidade política que se repercute nos profissionais da educação. 

Deste modo, há uma degradação contínua da formação de professores, visível em termos 

pedagógicos, organizacionais e estruturais. Não se registam alterações significativas, 

porquanto se utilizam experiências avulsas, oferecidas por países europeus, incluindo 
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Portugal, cujos sistemas educativos em nada se adequam à sociedade guineense. 

Segundo a autora: 

“Esta constatação advém da inadequada e ineficiente preparação destes profissionais, pelos 

planos de estudos ineficazes, pela má preparação que se arrasta desde o Ensino Básico, pela 

dificuldade no domínio da língua de todos os intervenientes na formação. Esta dificuldade 

emerge da não utilização do português como língua de comunicação, mas apenas como língua de 

ensino, o que limita o desenvolvimento das suas competências linguísticas.”  

As escolas de formação existentes revelam dificuldades em executar os planos 

de formação, ora por falta de apoios financeiros, ora pela instabilidade política. Esta tem 

sido desenvolvida por diversas escolas, entre as quais: Centro de Formação de 

Professores Máximo Gorki, em Có, Centro de Educação Popular Integrada (CEPI), 

posteriormente Centro de Educação e Formação (CEF), Escola 17 de Fevereiro, criada 

em 1978, em Bissau e com um plano de estudos que vigorava em Portugal (Gonçalves, 

2002), Escola Tchico-Té, em Bissau, Amílcar Cabral, em Bolama (Dâmaso, 1997).  

Sabendo que a qualidade do ensino passa por uma formação adequada dos 

professores, têm existido diversos projectos, nesta área, aos quais Portugal não tem 

ficado alheio, apoiando-os, quer com o envio de materiais, quer com formadores 

portugueses, dando, assim, cumprimento a uma das linhas orientadoras da cooperação: a 

da divulgação da língua.    

De acordo com as fontes consultadas, encontrámos, também, referência a 

projectos (fonte: GB/02.96) na área da formação de docentes, norteados pelos seguintes 

objectivos: reforçar e munir de maiores competências técnico-pedagógicas os 

formadores dos três Centros de Formação de Professores existentes entre as cidades de 

Bissau e de Bolama; apoiar a formação contínua de docentes, através de formação à 

distância; capacitar professores para o exercício de funções de direcção de escolas; 

revitalizar a educação de adultos; formar os técnicos do INDE a nível de avaliação do 

sistema educativo, em geral, e em particular sobre as questões relativas aos currículos e 

programas; formar técnicos do Ministério da Educação Nacional, tendo em vista as 

tarefas a desempenhar no quadro da reforma do sistema educativo; apoiar o INAFOR e 

Centros de formação e técnicos de formação profissional para o desenvolvimento 

económico, a nível da articulação com o sistema educativo; dar continuidade ao projecto 
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da Faculdade de Direito168. 

Em 1999, no âmbito da Cooperação Integrada, prosseguem os investimentos na 

área da formação, subsídios às escolas e professores destacados. A leitura do documento 

(fonte: GB/03.99) emanado da Direcção de serviços de organização curricular do 

Ministério da Educação, da Guiné-Bissau, dá-nos conta dos estrangulamentos existentes 

(falta de espaço, falta de recursos humanos, falta de equipamentos). Relembre-se que o 

país tinha atravessado um período de guerra (Junho de 1998 a Maio de 1999). 

A leitura do relatório da missão (fonte: GB/03.00) que se realizou em Bissau, 

entre 26 Março e 9 de Abril de 2000, com membros do ICP, GAERI e Editorial do 

Ministério da Educação e que teve como objectivo o levantamento da situação do sector 

educativo, com vista à definição de prioridades para o programa de cooperação, na área 

da educação, com aquele país, permite-nos visualizar a estratégia do governo português. 

Deste modo, o Programa Indicativo de Cooperação para o triénio 2000-2002, 

que se estabeleceu com este país, tinha como política e estratégia de desenvolvimento 

três pontos fundamentais: a boa governação, a luta contra a pobreza e a infra-

estruturação. Os princípios gerais que enformam a política externa do Estado português 

e que se veiculam neste programa, centram-se em valores como os da procura da paz, a 

solidariedade, a promoção da democracia e do Estado de Direito, a defesa dos direitos do 

homem e das liberdades fundamentais, a defesa e a afirmação da Língua Portuguesa, a 

conservação do ambiente e a igualdade de oportunidades para todos, independentemente 

do sexo e da religião (fonte: GB/14.00).  

A estratégia da cooperação para este PIC (fonte: GB/14.00) visa, entre outros 

vectores, a valorização dos factores de ligação da cooperação portuguesa nas diferentes 

áreas e sectores de intervenção, aproveitando a especificidade e a natureza das relações 

entre estados, com a sociedade guineense, com especial incidência nas áreas da educação 

e cultura. Por outro lado, reforçava-se a parceria com instituições multilaterais (Banco 

Mundial, Nações Unidas, EU) e reforçava-se a participação na cooperação regional 

(CPLP, UEMOA, CEDEAO). As preocupações do governo português centravam-se, 

também, na reabilitação das estruturas físicas da cooperação como o Centro Cultural 

Português, o bairro dos cooperantes, a escola portuguesa de Bissau e o Centro de 

                                                 
168 Em 1998 é estabelecido um acordo de cooperação para o ensino superior (GB/01.98). 

 



 
336 

Medicina Tropical, já que o país saíra da difícil situação de guerra. Numa primeira fase, 

Portugal disponibilizava a ajuda para, numa segunda fase, se debruçar sobre a avaliação.  

Os projectos inscritos no PIC, para o triénio 2000-2002, na área da valorização 

dos recursos humanos e culturais, a qual contempla os sectores da educação e do ensino 

e a formação profissional a diferentes níveis, bem como os sectores da cultura e do 

património histórico, com maior visibilidade são os da área da Língua e da formação. 

Todavia, Portugal daria apoio à Faculdade de Direito; bolsas de estudo (formação e 

acções de capacitação, estágios e reciclagem de quadros); apoio aos departamentos da 

administração pública, para além de assessorias técnicas; apoio no envio de professores, 

no projecto de formação de professores do ensino básico elementar, na construção do 

novo Centro Cultural Português e na recuperação do INEP (infra-estruturas, 

equipamentos, apoio bibliográfico e formação).   

Constatada a “quase nula sobrevivência do esforço da cooperação portuguesa 

num período de 25 anos”, por um lado, e as necessidades apontadas pelos responsáveis 

locais e tendo em conta os propósitos contidos na “Declaração de Política Educativa” e 

as opções inscritas na resolução de Conselho de Ministros nº43/99, a escolha de uma 

área prioritária de intervenção recaiu sobre a Língua Portuguesa. Refira-se que a esta era 

dada uma enorme importância, sendo vista como agente do desenvolvimento, a nível 

social e como uma marca de prestígio e sucesso, a nível pessoal, de acordo com o 

relatório que temos vindo a citar. É então criado o Programa de Apoio ao Sistema de 

Ensino da Guiné-Bissau (PASEG). 

Desde 2000 que está em curso o projecto PASEG (Programa de Apoio ao 

Sistema de Ensino na Guiné), que visa a divulgação da Língua Portuguesa. Portugal tem 

apoiado, com fundos bibliográficos, as escolas secundárias onde se desenvolvem 

projectos, escolas da diocese de Bissau, no interior do país, as escolas da lagoa de 

Cufada, escolas com paralelismo pedagógico. 

No âmbito do PASEG, os projectos com maior relevância são: “formação de 

professores do ensino Básico”, o qual engloba o apoio à reestruturação das duas escolas 

de formação de professores, tendo em vista a fusão, a formação inicial e contínua dos 

docentes. A entidade seleccionada para o desenvolvimento do projecto foi a E.S.E. de 

Setúbal (fonte: GB/16.01). Outro projecto: “Apoio ao ensino/aprendizagem da Língua 

Portuguesa no ensino secundário da Guiné-Bissau”, o qual envolve a criação de oficinas 
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de Língua Portuguesa, a equipar com material informático e bibliográfico.   

De modo a que o PASEG se executasse da melhor forma possível, Portugal 

enviou cooperantes169 e, em 2002, equipamentos (fotocopiadoras, material informático, 

mobiliário, material audiovisual, rádios, bibliografia, etc.) (fontes: GB/12.02, GB/07.02), 

prosseguindo esforços no sentido de dotar as oficinas com Internet e material 

informático actualizado.     

Por outro lado, a missão verificou que existia uma desarticulação entre 

Ministério da Educação (responsável pelo Ensino Básico) e Instituto Camões170 (pelo 

Ensino Secundário), pelo que recomendava a delimitação das áreas de actuação dos 

diferentes organismos responsáveis pela cooperação portuguesa na GB. A missão 

recomendava que através do Projecto “Oficinas de Língua Portuguesa”, o Ministério da 

Educação se ocupasse da formação de professores do ensino pré-primário, básico e 

secundário, ficando o Instituto Camões responsável por prestar apoio extracurricular aos 

alunos e apoio aos docentes do ensino superior (Faculdade de Direito e futuras 

Faculdades) e que, no Centro Cultural Português, decorressem aulas de Língua e Cultura 

Portuguesas destinadas ao público em geral e a grupos profissionais. 

Retomando o relatório da missão (fonte: GB/03.00) que se realizou a Bissau, 

entre 26 Março e 9 de Abril de 2000, com membros do ICP, GAERI e Editorial do 

Ministério da Educação, este apontava para uma maior complementaridade de esforços 

entre todas as instituições dadoras (MC, FCG, ICP, ME), conhecimento de todos os 

projectos para uma melhor articulação e propunha que os projectos a desenvolver 

estivessem articulados entre si, incidindo na área da Língua Portuguesa, beneficiando 

transversalmente todo o sistema educativo. Os projectos seriam: formação de 

professores do Ensino Básico, apoio à língua portuguesa no ensino secundário e apoio 

bibliográfico.    

Para a consecução deste programa era necessário que se procedesse quer ao 

                                                 
169 Ao abrigo do Acordo Científico e Técnico entre Portugal e a República da Guiné-Bissau foram 
enviados 10 professores contratados, para 4 liceus de Bissau, no ano lectivo 2000-2001. (GB/01.02) Em 
cada liceu seriam criadas as “Oficinas de Língua Portuguesa”, as quais contribuiriam para a divulgação da 
Língua Portuguesa.   
170 O Instituto Camões, até ao conflito, responsabilizava-se pelo ensino secundário, através da formação de 
docentes, tendo os leitores a seu cargo a docência das cadeiras de Língua Portuguesa, Didáctica da Língua 
e Literatura Portuguesa na Escola de formação de professores T’Chico Té. Encarregava-se da formação 
contínua dos professores de Língua Portuguesa do ensino secundário. 
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levantamento dos apoios existentes, porque o desconhecimento do trabalho já realizado 

acentuava a sobreposição dos campos de intervenção dos vários projectos, quer ao envio 

de cooperantes salientando-se a preocupação em encontrar docentes com perfil 

adequado. Quanto a esta matéria passou o GAERI a recrutar recém-licenciados, sem 

vínculo à administração pública, interessados num “enriquecimento profissional 

dificilmente possível de obter em Portugal” (fonte: GB/17.00).  

Assim, o plano anual de cooperação de 2001 (fonte: GB/19.00) é gerido com 

cautela porque coincide com um período de novas acções que tentam dar resposta aos 

velhos problemas171. A programação requer prudência, flexibilidade, adequada 

concertação com os parceiros nacionais, guineenses e comunidade doadora. O governo 

reconhece a necessidade de articular com a FCG e BM um programa que englobe: apoio 

à formação de professores do Ensino Básico, à docência de Língua Portuguesa, à 

construção de materiais didácticos para escolas guineenses e escolas do sistema 

educativo português, bem como acções de alfabetização. O governo contempla acções 

de reabilitação de infra-estruturas escolares, apoio a escolas sob a gestão da diocese e 

das missões e escolas corânicas; apoio aos programas de Língua Portuguesa e Educação 

emitidos pela televisão e rádio; apoio à Faculdade de Direito; desenvolvimento do 

programa de bolsas. 

Em relatório de Missão, apresentado em Maio de 2001, pela técnica do GAERI 

que se deslocara ao terreno (fonte: GB/14.01) no âmbito do acompanhamento do 

projecto “Apoio ao ensino/aprendizagem da Língua Portuguesa no ensino secundário”, 

verificam-se diversos constrangimentos, entre os quais: a inexistência de professores 

para assegurarem a docência de cadeiras da secção de português, pelo que era urgente 

que o governo despoletasse as respectivas autorizações (destacamento ou requisição). De 

entre as recomendações que a técnica faz destacamos: a criação de uma sala de 

informática, em cada oficina, a qual se prestaria a dar formação a formadores nesta área; 

o apoio ao Ministro nos trabalhos de unificação das escolas de formação de professores; 

                                                 
171 Pela leitura do ofício nº 3139 de 2/10/00 enviado ao GAERI da parte da ESSE de Viana do Castelo, 
(GB/20.00), os professores do Ensino Básico, de Cacheu, solicitavam formação para as áreas de 
Português, Matemática, Motricidade e Educação Física e, simultaneamente, materiais como lápis, canetas, 
borrachas, cartolinas, réguas, tesouras, pastas, sapatilhas, camisolas, calções, bolas, etc. 

Esta é uma situação recorrente, porque encontramos diversos documentos emitidos pelas entidades 
guineenses, com a lista de materiais que as escolas, dedicadas à formação, necessitavam para o seu 
funcionamento, como computadores, televisores, fotcopiadoras, mobiliário, etc. (GB/31.00). 
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a participação na formação intensiva dos professores do EBC; a distribuição eficaz de 

manuais produzidos no âmbito do projecto “Ensino/Aprendizagem da Língua 

Portuguesa no Ensino Básico” da E.S.E. de Setúbal.    

A leitura do documento “Declaração de Política Educativa” (fonte: GB/01.00) 

emanado pelo GUN (Governo de Unidade Nacional), em Março de 2000, remete-nos 

para um conjunto de constrangimentos, de carácter estrutural e que temos vindo a 

apontar. A esses acrescentemos os de carácter conjuntural, já que o país atravessara um 

período de guerra, ficando muitas escolas destruídas:   

“O fraco rendimento interno do sistema constitui uma outra dimensão da crise da escola 

guineense. As altas taxas de repetência e de desistência (…) e as baixas taxas de desempenho 

escolar indiciam baixos níveis de qualidade e de eficiência. (…) Precisa-se, no mínimo, do triplo 

do tempo normal para se percorrer um ciclo escolar, especialmente no ensino básico. A erosão da 

qualidade está intrinsecamente ligada à precariedade das instalações escolares, à pobreza dos 

equipamentos, à escassez de manuais escolares e auxiliares, à desadaptação dos conteúdos 

programáticos ao meio social e cultural do aluno, bem como à metodologia inadequada do ensino 

da língua portuguesa. Por outro lado, uma parte considerável dos problemas apontados deriva 

ainda de uma inadequada afectação de recursos financeiros ao sector e, também, do débil sistema 

de gestão e de responsabilização.” (idem:4)   

A degradação da qualidade do ensino público teve como consequência a criação 

de escolas populares que se tornaram numa alternativa, ao ensino público, com melhores 

ou piores condições (fonte: GB/23.01). De acordo com o documento recolhido no 

GAERI, estas escolas têm boa inserção nos bairros periféricos da capital, sendo geridas 

pelos seus promotores que, na sua maioria, lecciona na própria escola. As propinas 

cobradas são acessíveis ao nível económico das populações locais e as infra-estruturas 

são de reduzido investimento. Na maior parte das vezes funcionam ao ar livre, à sombra 

de árvores (escolas bas pé di mango), em varandas (escolas de varanda), em construção 

de adobe e raramente de construção definitiva. Há escassez de equipamentos e materiais 

didácticos: carteiras, quadros, manuais, cadernos, etc. Os docentes, apesar de cumprirem 

os programas e calendários oficiais, têm uma formação incipiente, dominam mal a 

língua portuguesa, pelo que, dificilmente, transmitem os conteúdos em português. Estas 

escolas, com uma grande visibilidade, albergam um número elevado de crianças. 

 A leitura dos documentos “Declaração de Política Educativa”, (fonte: 

G.B/01.00), “Subsídios para um eventual programa quinquenal de cooperação” (fonte: 

G.B/02.00), “Memorandum: Cooperação entre Portugal e Guiné – Bissau no domínio do 
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ensino, nos próximos três anos [2000/02]” (fonte: G.B/11.00), permitem-nos visualizar 

as prioridades da política educativa: reabilitação dos serviços básicos, das infra-

estruturas e dos projectos; reforma do sistema educativo; melhoria da qualidade do 

ensino; expansão selectiva e equitativa da educação e formação; reforço da capacidade 

técnica e de gestão do sector da educação; ciência e tecnologia para o desenvolvimento. 

No “memorandum” (fonte: G.B/11.00) assinado pelo então Ministro da 

Educação elencavam-se as metas a atingir (frequência do ensino básico unificado por 

parte de 70% da população escolar, redução da taxa de repetência e abandono de 20% 

para 15%, no ensino básico, redução da taxa de analfabetismo de 67% para 55%), tendo 

como objectivos a constituição de um ensino básico unificado da 1ª à 6ª classes, a 

reforma do ensino secundário, o alargamento do ensino profissional e do superior e a 

educação de adultos.  

Enfatizava-se a prioridade do Ensino Básico, cuja missão era a de “ensinar a 

ler, escrever e contar em português”. Neste sentido, as metas apontadas eram: 

reorganização dos programas de estudo; reestruturação das escolas de formação de 

professores; unificação do EB, com a criação de um ciclo único de seis anos. A 

prioridade da língua portuguesa, na sua dupla função de língua oficial e de língua de 

ensino, impunha-se.   

Neste contexto, entendia o ministro guineense que Portugal, enquanto parceiro 

estratégico da Guiné-Bissau, tinha a “ responsabilidade histórica de protagonizar o papel 

de chefe de fila na busca de consensos em torno do projecto de ensino [guineense], bem 

[como o] difícil processo de mobilização de apoios para a sua materialização” e 

considerando as prioridades inscritas no PIC, propunha a intervenção de Portugal a nível 

de: revisão geral dos currículos escolares; “conselhos” quanto à reforma do ensino 

secundário; reajustamento institucional e upgrading das Escolas Normais; criação de um 

centro de informação escolar e orientação escolar; apoio na área de concepção e 

produção de manuais; apoio na dotação de bibliotecas; apoio na reestruturação dos 

serviços de inspecção e concessão de bolsas. 

Por ofício172 do Ministério da Educação, verificamos que o governo guineense 

decide adoptar os programas portugueses com vista à elevação da qualidade do ensino: 

                                                 
172 Ofício nº458/GM/00 de 23 de Agosto de 2000, emanado pelo Ministério da Educação, Juventude, 
Cultura e Desportos, assinado pelo Ministro da Educação, João José Silva Monteiro. 
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“uma das medidas previstas é a adopção na íntegra, em todos os níveis do ensino 

secundário, dos programas em vigor em Portugal, em algumas disciplinas fundamentais 

como a matemática, física, química e biologia, bem a adopção parcial dos programas de 

língua portuguesa, a partir do ano lectivo 2001/02”. (fonte: GB/36.00) Continuando a 

leitura do ofício, o Ministro solicita os programas, o envio de especialistas portugueses 

em desenvolvimento curricular para a revisão e adaptação dos programas à realidade 

guineense, manuais escolares e guias de orientação do professor adequados aos 

programas, formação de professores do ensino secundário. O ofício conclui com um 

apelo para a concretização do apoio no domínio da assistência técnica em organização e 

desenvolvimento curricular e formação de professores. Podemos entender esta adopção 

como uma transferência não coerciva e como a forma de solucionar um problema 

estrutural que o próprio governo reconhece quando afirma, no “memorando”, que “o 

sistema educativo acusa graves deficiências e sérios desequilíbrios estruturais.”    

O pedido de programas volta a ser reiterado em 2001 através de ofício emitido 

pelo INDE, no qual se solicitava o envio de manuais e programas do 7º ao 12º Ano de 

escolaridade (fontes: GB/01.01; GB/04.01).  

Os relatórios enviados, em 2001, pelos cooperantes portugueses afectos ao 

projecto de “Apoio ao Ensino-Aprendizagem da Língua Portuguesa nas escolas 

secundárias de Bissau”, que visava a criação de oficinas de Língua Portuguesa, (fontes: 

GB/05.01, GB/06.01, GB/07.01, GB/08.01) confirmam a persistência de alguns 

problemas recolhidos através das entrevistas que realizámos: lacunas ao nível dos 

mecanismos básicos da língua, desajustamento dos programas, porquanto vigoravam uns 

guias elaborados em 1992, os quais se encontravam desajustados; falta de manuais; 

quanto aos espaços físicos para funcionamento das oficinas, as carências existentes 

passavam pela mesma película: falta de janelas, portas, fechaduras, tintas, iluminação, 

etc. Aos velhos problemas acrescem outros: os baixos salários dos docentes guineenses 

obrigam-nos a ter vários postos de trabalho, impedindo a desejada articulação a nível da 

planificação; greves constantes dos docentes; maior desorganização nas escolas. 

Em 2001, o Ministério da Educação, através do GAERI, é solicitado pelo 

Ministério do Trabalho e Solidariedade para colaborar num projecto, em parceria com a 

ONG guineense AD (Associação de Apoio ao Desenvolvimento), para desenvolver, num 

bairro periférico de Bissau, formação de professores e dinamização de um Centro de 

Recursos. O Centro disponibilizaria materiais didácticos às 16 escolas populares, bem 
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como acções de formação para professores na área das novas tecnologias de informação 

e comunicação.  

Os relatórios de actividades dos docentes cooperantes de 2002 (fontes: 

GB/03.02, GB/04.02, GB/05.02) revelam-se importantes, porquanto nos permitem fazer 

algumas comparações, com a devida cautela, sobre o longo percurso da cooperação neste 

país. Se elencarmos os constrangimentos, estes inscrever-se-ão na óptica do leque já 

referido pelos nossos entrevistados: fraco domínio da língua portuguesa, reflectido nas 

taxas de sucesso, que não são as desejáveis, tal como podemos ler num dos relatórios: 

“uso preferencial do Crioulo, como língua veicular, em detrimento do Português, o que 

faz com que os alunos não adquiram um domínio efectivo e desejável no manuseamento 

da Língua Portuguesa”; baixo nível de formação dos professores; a inexistência de 

materiais didácticos adequados; a não existência de mecanismos de controlo da 

actividade docente; o exercício de cargos como a direcção de turma e o cargo de 

coordenador. Este último, quando exercido por um cooperante, constitui fonte de 

conflito, pelo que os autores do relatório recomendam que, quer este cargo, quer o de 

direcção de turma não devem ser exercidos por portugueses. Verificam-se outras 

situações, que encontramos também relatadas quer pelas fontes escritas que 

consultámos, quer pelas orais, como a constante ausência dos docentes guineenses às 

reuniões de planificação e até de avaliação, o desinteresse em participar nos trabalhos 

colectivos, derivado do facto da maioria exercer a sua actividade em mais de um 

estabelecimento escolar. Alguns relatórios abordam questões relacionadas com a falta de 

apoio por parte da direcção da escola e do coordenador, a falta de apoio financeiro para 

o desenvolvimento do projecto, a questão da ausência de seguros de saúde e as 

dificuldades com o transporte no local. 

Contudo, os relatórios apontam para o sucesso das oficinas, dado estarem 

razoavelmente equipadas, as quais tiveram uma grande adesão por parte dos alunos e 

professores, constituindo um meio de divulgação da Língua e contribuindo para o 

sucesso dos alunos e formação de professores.      

De acordo com Cardoso e Augel (1993), é necessário entender a cooperação para 

se perceber a dependência externa do país, sobretudo porque a cultura de projectos, ou 

seja, o “desenvolvimento via projectos”, aliada à má gestão da ajuda externa, 

comprometeu o desenvolvimento económico-social do país:   

“ A cooperação é um dos factores básicos para entender a Guiné-Bissau. Vinte anos de 
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independência também são vinte anos de dependência da ajuda externa...Não só que a ajuda 

externa foi mal coordenada e mal aproveitada… [mas levou] à diluição das competências e 

responsabilidades e a um laxismo na gestão dos fundos destinados aos projectos (…) O maior 

obstáculo ao desenvolvimento do país é de ordem política, a ausência de uma boa governação.” 

(idem: 12 e 15)  

    Os autores continuam a referir que a educação é um dos sectores mais 

negligenciados do país, apesar dos esforços desenvolvidos nos primórdios da 

independência. Monteiro (1993) aponta como causas da crise do sistema educativo o 

desfasamento das realidades socio-económicas e sociais e o divórcio dos progressos 

tecnológicos, afirmando que é, sobretudo, uma crise de qualidade e de vontade política 

para o futuro. 

1.3. S. Tomé e Príncipe  

O arquipélago de S. Tomé e Príncipe, de origem vulcânica, situa-se na zona do 

Equador, no Golfo da Guiné, em pleno Oceano Atlântico, e engloba os ilhéus das Rolas, 

Cabras, Santana, Pedras Tinhosas, Sete Pedras, Pedra da Galé, Bombom, Caroço (ou 

Boné do Jóquei) e Mosteiros. (Ver indicadores anexo nº1, do Vol.II da tese) 

A superfície total é de 1001 Km2, tendo a ilha de S. Tomé, incluindo os ilhéus, 

859km2 e a do Príncipe, também com os ilhéus, 142 km2, distando uma da outra cerca 

de 140 km.  

As ilhas estão sujeitas a dois tipos de clima: o tempo das chuvas (Outubro a 

Maio) e o tempo da gravana (de Junho a Setembro) que se caracteriza por massas de ar 

estáveis e muito húmidas, com chuvas frequentes. Os dois tipos de clima não coincidem 

nas ilhas devido à diferença de latitude. Clima e relevo condicionaram, desde os 

primórdios da colonização, a principal actividade económica da ilha: a agricultura. 

Face às condições climáticas e hidrológicas, francamente favoráveis, encontra-

se um quadro de riqueza vegetal bastante acentuado (árvores de fruto, seringueira, 

mangue, malagueta - preta, embondeiro, poilão, pau-ferro, palmeira e coqueiro, etc.), 

que poderia ter sido melhor rentabilizado se a administração colonial tivessem apostado 

na diversificação de culturas e não exclusivamente na monocultura do cacau173 e da 

                                                 
173 A agricultura assenta na unidade de exploração que é a roça (grandes propriedades em regime de 
monocultura), que se encontram, grosso modo, com as frentes para o mar, praticando a monocultura do 
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copra. 

De 96.600 em 1981, a população passou para 117.500 habitantes em 1991, com 

uma taxa de crescimento anual de 2% ao ano (taxa de 2,5% no decénio de 1971/1981), o 

que traduz um saldo migratório negativo, pois o crescimento natural seria de 3,5% ao 

ano. Ocorre um êxodo rural rumo à capital, onde se concentra 60% da população. A taxa 

de natalidade174 continua elevada o que traz um acréscimo dos níveis de pobreza.  

Administrativamente o país está dividido em duas regiões, correspondentes às 

duas ilhas. A ilha de S. Tomé está dividida em 6 distritos e a do Príncipe comporta um 

único distrito. São dotados de uma assembleia eleita, sem autonomia financeira nem 

poderes reais. O governo encontra-se (1994) a proceder a uma reforma administrativa 

visando a descentralização do poder, de forma a dotar os distritos com mais autonomia.  

A instauração de um sistema democrático175, após a adopção de uma nova 

constituição aprovada pelo referendo de 1990, e a adopção do multipartidarismo 

possibilitou a abertura política. A alternância democrática impôs-se aquando das 

eleições legislativas que pretendiam mudar o Governo. 

O programa do governo, adoptado pela nova Assembleia, delineou as seguintes 

prioridades: 

-melhorar o nível global de vida das populações, assegurar a auto-suficiência, 

alimentar a fim de reduzir a pobreza urbana e rural, bem como reduzir a dependência 

externa; 

- Reforçar o sistema democrático nacional, garantindo os direitos e os bens dos 

indivíduos;  

                                                                                                                                                

cacau e do café. Esta actividade económica condicionou fortemente o desenvolvimento social e cultural 
das populações, que se pautou por diversos ciclos económicos (açúcar, café e cacau). Todavia, esta 
actividade económica não conseguiu alimentar um mercado interno, potencial produtor de riqueza interna, 
funcionando apenas como uma agricultura de subsistência. 
17445% da população, em 1991, são crianças com menos de 15 anos. 22% da população não tem acesso a 
água potável.  

175
Instalou-se a segunda República, com a chegada ao poder do Partido da Convergência 

Democrática/Grupo da Reflexão. Esta fase teve termo com a deposição do Primeiro-Ministro, por Decreto 
presidencial, em Julho de 1994 e acompanhada pela decisão de realizar as legislativas em Outubro do 
mesmo ano (2/10/94). Venceu o MLSTP com maioria relativa, conquistando 27 lugares dos 55 possíveis. 
Na constituição do governo detinha 10 representantes da maioria, num total de 13 membros. 
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- Assegurar o desenvolvimento equilibrado de uma gestão adequada do espaço 

nacional e do meio ambiente; 

- Modernizar a administração central do estado e aumentar a sua eficiência, ou 

seja, privilegiar o seu papel regulador da actividade económica e relegar o papel de actor 

activo no sistema de produção. 

Os constrangimentos situam-se ao nível geográfico (isolamento geográfico e, 

consequentemente, elevados custos dos transportes), a nível da gestão económica (fraca 

capacidade de gestão administrativa, particularmente da economia, resultante da fuga de 

“cérebros”, o que acarreta uma dependência técnica que se traduz pelo recurso à 

assistência internacional). Constrangimentos no sector do comércio externo e, por 

último, ao nível socio-económico (fracos recursos humanos, em termos técnicos; 

ausência de gestores qualificados; degradação das infra-estruturas sociais). Acresce o 

facto da implementação de programas de ajustamento estrutural provocar uma maior 

pauperização das populações fruto da ausência de estratégias sectoriais e de uma 

estratégia global de desenvolvimento.  

O sector da educação não fugiu à regra e apresenta diversos constrangimentos, 

apesar de se sentir, ao longo dos anos, uma forte preocupação estatal em formar quadros 

e dotar o país de recursos técnicos aptos aos desafios da modernidade.  

O friso cronológico que a seguir se apresenta (fig.nº11), integra a sinopse sobre 

a evolução deste país nos domínios da política, economia, sociedade e educação, 

ilustrando o texto que se segue. 
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Fig.nº11 Friso cronológico - S. Tomé e Príncipe (sinopse) 
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O período pós- independência (1975-1979) 

A seguir à independência, a jovem república confrontou-se com a saída dos 

quadros que asseguravam o sistema educativo, massificou o ensino, dada a elevada 

procura, deparou-se com problemas de financiamento e, rapidamente, se instalou o 

desajustamento entre a oferta educacional e a realidade socio-económica. Estes 

estrangulamentos depressa se reflectiram na baixa qualidade que o ensino assumiu. 

Acrescente-se, ainda, as deficiências institucionais, administrativas e as assimetrias 

regionais.  

O Relatório da Missão CIDAC, realizado em 1976, traça um quadro sobre a 

situação do país, a nível da educação, logo a seguir à independência, do qual retirámos 

os seguintes aspectos: o governo assumiu a gratuidade do ensino e foi dada a prioridade 

ao ensino primário e ao pré-primário176; a escolarização tornou-se obrigatória a partir 

                                                 
176 De acordo com o relatório, datado de Junho de 1976, existiam: 2.000 alunos na pré-primária; 15.000 na 
primária; 4.000 no preparatório; 1.250 no secundário; 77 bolseiros. Para as 17.000 crianças da pré-
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dos 6 anos e estendeu-se a todo o país; existia um equipamento escolar razoável; a rede 

de escolas, de construção recente, cobria o ensino primário por todo o território; o ensino 

secundário, liceal e técnico encontra-se na cidade e as dificuldades de pessoal docente 

são supridas pelo recrutamento de cooperantes; o Ministério da Educação e Cultura 

Popular encontrava-se a reformular o sistema de ensino para o pôr ao serviço das linhas 

mestras do MLSTP, avançando para um sistema de “educação-produção”, bem como o 

trabalho de animação das populações, entendido como a educação de massas; é dada 

prioridade à formação de professores, através do Instituto Nacional de Educação e 

Cultura, órgão do MECP, o qual dispõe de bons recursos ao nível das técnicas 

audiovisuais; instituíram-se diversos cursos de alfabetização. O relatório prossegue com 

a análise do parque escolar (equipamentos e funcionamento) considerado como razoável, 

ainda que insuficiente, face ao crescimento da população escolar.  

Aos diversos problemas que se iam colocando, respondeu o governo 

santomense com estratégias que passavam pela diversificação da produção agrícola, 

formação e qualificação de quadros, aumento dos níveis de produtividade, entre outros. 

Desde cedo reconheceu que o sector educativo necessitava de grandes investimentos, 

quer através da criação de centros de ensino técnico médio, quer através de centros de 

preparação para quadros administrativos. 

Os grandes desequilíbrios estruturais da Educação em S. Tomé foram elencados 

no Relatório de Análise e Estratégia Sectorial da Missão enviada a S. Tomé, pela 

Fundação Calouste Gulbenkian, em 1983 e ao qual recorremos para apoiar a informação 

recolhida, com base na memória, dos nossos entrevistados. A recolha oral complementa-

se com esta recolha de fontes escritas que, por serem esparsas, são fundamentais neste 

estudo. 

As políticas educativas assumidas reflectem as diversas vertentes de 

apoio/cooperação que o governo ia recebendo através dos diversos actores no terreno, 

tais como os cooperantes e aqui encontramos a transposição das políticas educativas 

/modelos de ensino que cada actor tinha em mente e que passava aos seus alunos 

(ensinar como aprendeu). Assim, a par dos cooperantes portugueses, que logo a seguir à 

independência mantiveram o sistema vigente ou introduziram as alternativas que em 

                                                                                                                                                

primária e da primária existiam 25 professores com o curso do magistério, 88 monitores/professores de 
posto; 314 professores eventuais, sendo muitos deles alunos do ensino secundário. 
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Portugal se iam vivendo, nos anos 80, os cubanos assumiram o controlo da educação 

sem grandes ajustamentos. O sistema de ensino era fluído, inspirado no modelo cubano 

(ver fig.nº13, pág.363), sem objectivos bem definidos, não existindo uma concepção 

global da acção educativa, sem um sistema de administração eficaz e sem uma Lei de 

Bases do Sistema Educativo. (Relatório da FCG, Vol. 2: 9 -10)  

Sem querermos ser exaustivos e de uma forma sumária, o sistema educativo 

cubano177 é norteado pelos seguintes princípios: equidade, educação de massas, estudo-

trabalho, abertura à diversidade, gratuidade, integração de forma diferenciada e a 

participação de toda a sociedade nas tarefas de educação. A escolaridade obrigatória 

compreende a educação primária e o ensino secundário básico (ver fig.nº12, pág.350). O 

Ministério da Educação é o organismo que dirige, executa e controla a aplicação da 

política do Estado e do governo, na educação. 

O Estado cubano fundamenta a sua política educacional nos princípios do ideário 

marxista e do herói nacional José Martí, pugnando por uma tradição pedagógica 

progressista e universal. Promove a educação patriótica, combinando a educação geral 

com a científica, técnica e artística, sem descurar a área da investigação, do desporto, da 

participação em actividades políticas e sociais e a preparação militar (ver fig.nº13, 

pág.363).  

 

  O ciclo da reforma (1980-1988) 

No ano lectivo de 1979/1980 iniciou-se uma reforma curricular de conteúdos 

programáticos, que foi complementada em 1982, com a reforma do Sistema Educativo, 

designada por Reforma Integral de Ensino.  

A necessidade de uma reforma impunha-se dado o crescimento significativo do 

número da população discente (Relatório:48): entre 1975/76 e 1980/81 o número total de 

alunos passou de 18.300 para 22.671, em virtude da expansão do ensino primário, 

atingindo 26.051 em 1983/84, dados os fluxos que atingiram as 5ª e 6ªs classes. Todavia, 

este crescimento não foi acompanhado de uma melhoria das condições que se 

mantiveram precárias.   

                                                 
177 Informação retirada de : embacu.cubamin.rex.cu (sítio da embaixada cubana em Lisboa); www.cuba.cu 
(sítio oficial do governo cubano);www.oei.es (sítio da Organização dos estados ibero-americanos). 
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Até 1982 o sistema educativo apresentava uma estrutura com quatro níveis: 

educação pré-escolar (dos 0 aos cinco anos); ensino primário (4 anos); ensino 

preparatório (2 anos); ensino secundário (5 anos), com 2 anos para o secundário geral e 3 

anos para o complementar; ensino técnicoprofissional. Funcionava, ainda, a educação de 

adultos e a formação de professores para o ensino primário e para educação pré-escolar. 

A partir de então as modificações traduziram-se pela unificação dos 2 anos do 

ensino preparatório, com os 2 anos do ensino secundário geral, passando a designar-se, o 

novo ciclo, por secundário básico. Em 1984-85 este ciclo passou a ter 5 anos de 

escolaridade. O ensino secundário complementar transformou-se em ensino pré-

universitário (primeiro com a 9º, 10ª e 11ª Classes e depois, em 1985-86, com a 10ª, 11º, 

12ª Classes, acrescentando-se um ano ao sistema educativo).  

A figura que a seguir transcrevemos (nº12) mostra-nos o organigrama do 

sistema de educação e formação deste país.  
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Fig.nº12: Organigrama do sistema de educação-formação de S. Tomé e Príncipe
178
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(1990). Lisboa: ME/Gabinete de estudos e planeamento em educação; www.stone.net (26/02/08). 

 

                                                 
178 O Instituto Superior Politécnico de STP ministra bacharelatos de: Port./FR; Hist/Geog; Mat/C.Nat. In 
STP/03.98. 
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O ingresso no ensino técnicoprofissional foi sofrendo transformações mas, a 

partir da 6 ª classe, as oportunidades diversificavam-se. Com a publicação da Lei de 

Bases (1988) o sistema de ensino englobava: a educação pré-escolar (0-5 anos), o ensino 

primário (6-14 anos) e o ensino secundário (15-20-21 anos), incluindo o ensino pré-

universitário179. 

No relatório apresentado pela Missão é apresentada a situação do ensino, 

confirmando as afirmações dos nossos entrevistados. No que concerne ao pré-escolar é 

referida a sobrelotação das salas, já que cada sala tinha uma média de 40 crianças e este 

nível de ensino debatia-se com problemas de insuficiência de instalações, de 

equipamentos, da ausência de formação e de material didáctico. Para o ensino primário é 

apontada a degradação dos equipamentos e das instalações, a carência de material 

didáctico, a inexistência de manuais, sobretudo para a 3ª e a 4ª classes e de material de 

consumo corrente; o número de alunos por turma era de 40. Quanto ao ensino 

secundário, a maioria dos programas não era exequível dada a inexistência de condições 

mínimas das salas de aula. Existiam nove estabelecimentos de ensino que funcionavam 

em regime pleno e alguns deles estavam em estado de degradação. O mobiliário 

necessitava de substituição integral e não existiam nem laboratórios, nem oficinas de 

apoio à aprendizagem. O número de alunos por turma podia ir aos 50.  

Apesar da variedade de cursos técnico-profissionais, este subsistema enferma 

dos mesmos problemas que os anteriores. Todavia, regista-se um número elevado de 

cooperantes neste sector (10 em 27). Os restantes docentes não detêm formação 

académica adequada para ministrar as aulas deste nível de ensino, o que se revela na 

fraca qualidade dos cursos. Acrescente-se o facto de não existirem oficinas ou 

laboratórios ou, no caso da sua existência, não estarem devidamente equipadas. 

A debilidade deste nível de ensino, a inexistência de cursos agrários, dadas as 

características do país, os constrangimentos referidos no parágrafo anterior, em nada 

contribuem para a transformação dos sectores produtivos.  

Quanto ao ensino pré-universitário, este era assumido por docentes com 

formação académica superior, mas enfermava das mesmas dificuldades: ausência de 

                                                 
179 Entre 1982 e 1992, as taxas de frequência dos estabelecimentos de ensino são variáveis, pelo que 
optámos por indicar o valor mais baixo e o mais elevado: ensino primário: 68,8% e 80,1%; secundário 
básico: 18,1% e 27,2%; pré-Universitário: 1,8% e 4%. Dados da Unidade de Planificação do Ministério da 
Educação, in I Encontro nacional de quadros de STP (1999).  
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manuais escolares, material didáctico, material de consumo corrente, dotação reduzida 

de verbas. Os alunos que desejassem progredir para uma formação académica superior 

(formação média e superior) deslocavam-se para o estrangeiro, geralmente com uma 

bolsa de estudo, concedida por diferentes países. Veja-se o quadro nº36 (Vol.II, da tese) 

alusivo às bolsas concedidas por Portugal no âmbito dos programas de cooperação. 

A formação de professores era ministrada na Escola de Formação de Quadro 

Docentes (EFQD) e sofria das mesmas carências a nível de recursos materiais. Não 

existiam manuais didácticos, nem bibliografia de apoio ou centros de recursos, nem 

laboratórios. Organizava cursos de formação inicial e contribuía para a reciclagem dos 

professores. Formava auxiliares pedagógicos de educação pré-escolar, professores 

primários e docentes do Ensino Secundário Básico.  

O governo santomense teve a preocupação de realizar um grande investimento 

na área da educação de adultos, já que o país detinha, em 1983/84, mais de 22 mil 

analfabetos com idade superior a 15 anos. A alfabetização e a pós-alfabetização tinham 

um carácter gratuito, mas a educação secundária básica e a pré-universitária eram 

suportadas, financeiramente, pelos alunos.  

A Reforma Integral de Ensino marcou, indelevelmente, o Sistema Educativo e 

contou com o apoio da Fundação Calouste Gulbenkian, do governo português, através da 

Cooperação, bem como de outras instituições internacionais. 

“ (…) A Reforma fundamenta-se numa análise da «revolução científico-técnica» bem como na 

definição da função social da escola e pretende abarcar objectivos muito vastos: a) mudança de 

estrutura do sistema; b) revisão dos planos de estudo, dos conteúdos e dos métodos de ensino; c) 

reformulação da estrutura organizativa da escola; d) preparação de quadros docentes com a 

capacidade de implantar a Reforma; e) desenvolvimento da educação técnica e profissional; f) 

erradicação do analfabetismo. (…)” (Relatório FCG: 43) 

Na realidade, as condições precárias de trabalho que os nossos interlocutores 

apontaram, encontram eco no Relatório da FCG: 

“ (…) As escolas primárias, mais de 90%, não dispõe de qualquer equipamento didáctico 

(mapas ou modelos) e o mobiliário (mesas, cadeiras, secretária do professor, armários e 

quadro) encontra-se muito degradada, havendo mesmo escolas que não possuem qualquer 

apetrechamento. As escolas ESB não possuem laboratórios (apenas uma delas dispõe de um 

espaço destinado a esse fim); o mobiliário existente é insuficiente e o que existe está muito 

deteriorado (…)” (Idem:35) 

O financiamento da Educação evoluiu positivamente entre 1978 e 1984, mas as 
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despesas mais onerosas, como o pagamento de salários dos professores e demais 

funcionários da administração e os respectivos encargos de segurança social, consumiam 

95% do orçamento referente às despesas correntes. 

  Em meados da década de oitenta, as escolas enfrentavam diversos 

constrangimentos, os quais dificultavam uma prática lectiva adequada ao processo 

ensino-aprendizagem. As informações que recolhemos, através do nosso estudo 

empírico, acabam por ser confirmadas pelas inferências que retirámos do Relatório 

(pp.48-49.Vol.II): número excessivo de alunos por turma (40 a 50), condições 

pedagógicas de grande carência, qualidade baixa do ensino, insuficiente qualificação do 

pessoal docente, carência absoluta de materiais didácticos, degradação das instalações e 

dos equipamentos, inadequação dos conteúdos programáticos, influência negativa de 

outros factores no ensino-aprendizagem (má nutrição, saúde), dependência de 

professores cooperantes (a nível, por exemplo, do ensino pré-universitário), inexistência 

de manuais escolares, a partir da 3ª classe, carência de material corrente (papel, lápis, 

cadernos, borrachas)  

Em 1983 o MEC encetou uma reestruturação dos seus serviços, com o 

objectivo de racionalizar e equilibrar as atribuições dos seus diferentes órgãos, mas não 

obteve o êxito desejado, na medida em que se sentia uma grande carência de 

equipamentos, por um lado e por outro, a maioria dos quadros administrativos não 

possuía um nível profissional adequado.  

No relatório da FCG podem ler-se as estratégias sectoriais que o governo 

santomense devia seguir no sentido de aumentar a relevância do Sistema Educativo, a 

qualidade do ensino, a racionalização da rede escolar e dos meios. 

 No que concerne ao nosso objecto de estudo previa-se que, lentamente, os 

cooperantes fossem sendo dispensados, sobretudo a partir de 1991, data em que já 

estariam formados diversos professores nacionais capazes de assegurar o ensino, com o 

mínimo de profissionalismo. O pagamento a cooperantes constituía uma soma onerosa 

no orçamento do MEC, pelo que se “ (…) [propunha] como meta viável prescindir tanto 

quanto possível desse apoio no ESB até 1990/91, dado que [o mesmo] representa para a 

RDSTP um encargo superior ao que teria se o ensino estivesse a cargo de professores 

nacionais (…)” (idem:62).  

As recomendações vão no sentido de uma programação rigorosa da cooperação 
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externa, evitando-se sobreposições, desperdícios de tempo e de recursos. 

Em 1988 foi publicado o Decreto-Lei nº 53 que institucionalizou a Lei de Bases 

do Sistema Educativo e definiu como prioridades a educação geral, a formação de 

quadros docentes, a educação técnicoprofissional e a educação de adultos180, num país 

de cerca de 135.000 pessoas, em que só um terço estava abrangido pelo sistema 

educativo (43.000)181. 

Em 1988/89 a falta de salas conduziu à supressão de uma classe intermédia, a 

classe de transição entre a educação pré-escolar e o ensino primário, uma classe 

propedêutica, reduzindo a escolaridade a 4 anos de ensino primário. 

A taxa de escolarização primária é de cerca de 96% (1989-94), representando 

um dos níveis mais elevados entre os países em vias de desenvolvimento. A penúria de 

salas de aulas faz com que um mesmo espaço seja utilizado, durante um dia, por três 

classes diferentes (regime triplo). Os alunos acabam por ter 2,5 a 3 horas de aulas por 

dia. A falta de manuais, as difíceis condições familiares para os alunos estudarem, a falta 

de qualificações universitárias dos professores faz com que os alunos tenham uma 

elevada taxa de insucesso. Acontece que os alunos que têm de ir para o estrangeiro 

acabam por se confrontar com dificuldades face ao nível de ensino que possuem, ou seja, 

muito fraco.  

A desqualificação do ensino, problema com que o governo se debatia, foi 

apontada pelo Ministro Albertino Bragança na I Conferência dos Ministros de Educação, 

realizada em Lisboa em 1997: 

“ (…) É certo que hoje podemos dizer que S.Tomé e Príncipe é, talvez, um dos países africanos 

com maior taxa bruta de escolarização. Quase podemos dizer que todas as crianças dos 7 aos 

11 anos andam na escola. Mas esse aumento de escolarização fez-se em detrimento da 

qualidade por razões óbvias: falta de recursos, evolução demográfica da ordem dos 2,9% e um 

crescimento que muitas vezes nem atinge 1%. (…)” (Relatório:52) 

 

 

 

                                                 
180 1990: taxa de alfabetização dos adultos: Homens 76%; mulheres: 60%: total: 68% 
181 Dados retirados do relatório da I Conferência dos Ministros de Educação da Comunidade dos Países de 
Língua Portuguesa (1998:52). 
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Da década de noventa ao início do terceiro milénio: a continuidade do ciclo 

reformista  

A década de noventa é marcada pela crise económica que o país enfrenta e pela 

continuidade do ciclo reformista, então, iniciado investindo-se sobretudo no princípio da 

educação para todos. 

A educação continua a ser o sector prioritário a desenvolver e de acordo com o 

projecto de Cooperação para o triénio de 1995 a 1998, (fonte: STP/10.95) consideraram 

os dois governos que a atenção se devia centralizar no relacionamento entre os Institutos 

Universitários dos 2 países. Foram, ainda, acordados projectos, na área da formação e 

assessoria técnico-material, entre o Instituto Português da Juventude e o Gabinete de 

Apoio à Juventude de S. Tomé e na área do Desporto.   

As preocupações que encontramos espelhadas no programa de desenvolvimento 

sectorial sobre a educação (fonte: STP/03.95) debruçam-se sobre a formação 

profissional e a gestão da educação. Uma leitura atenta desse documento, emanado pelo 

governo santomense, convoca a si os projectos inscritos no quadro da cooperação: 

formação do pessoal do ensino pré-escolar; educação em matéria de população e para a 

vida familiar; estudos e formação de formadores; manuais escolares; plano de formação 

de professores; construção e recuperação de creches; estudos pedagógicos e técnicos; 

recuperação e ampliação de escolas primárias e secundárias; estudo da rede escolar e 

normalização da construção; actualização do parque escolar; formação técnica; escolas 

secundárias rurais; formação profissional no domínio dos serviços; reactivação do centro 

tipográfico; formação em gestão e planificação da educação; projecto de alimentação 

escolar; planificação da educação; centro sub-regional; ensino à distância. 

A consulta de fontes permitiu-nos verificar que a elaboração da carta escolar é, 

também, uma das áreas de atenção particular das Partes (fontes: STP/04.95; STP/05.95; 

STP/11.95), bem como a da elaboração de manuais (fontes: STP/01.90; STP/02.90; 

STP/01.93; STP/02.93; STP/02.94; STP/03.94; STP/07.95; STP/08.95; STP/01.96; 

STP/04.96; STP/06.96). As actividades (formação, impressão de manuais, 

experimentação de acções) foram sendo sucessivamente calendarizadas e orçamentadas, 

mas os impasses burocráticos aliados aos financeiros, foram os constrangimentos que 

surgiram, sobretudo depois do projecto ter ficado sob a alçada do Instituto Camões, 

traduzindo-se por um impasse significativo no desenvolvimento do projecto.  



 
356 

No que concerne à organização e montagem dos serviços do Ministério da 

Educação, Juventude e Desportos ficaram definidos como objectivos específicos: 

organizar/reestruturar a Secretaria-Geral do MEJD. Portugal apoiaria a dinamização dos 

organismos centrais do Ministério: Gabinete do Ministro (Serviços de Cooperação), 

Direcção de Planeamento e Desenvolvimento Curricular, Inspecção da Educação, 

Direcção de Formação e Ensino Profissional e Direcção de Administração e 

Equipamento Escolar; formaria quadros em secretariado, informática e contabilidade. 

Previa-se enviar equipamento em 1995 e proceder à formação contínua em 1997. 

A partir de 1995 encontramos informação (fonte: STP/02.95) sobre o projecto 

“Consolidação dos Sistemas Educativos”, financiado pelo FED, o qual se centrava sobre 

a formação de professores e construção de materiais pedagógicos. A FCG, parceira no 

projecto, assumia responsabilidades na área de formação de professores e a 

coordenação/elaboração de manuais. As preocupações relacionavam-se com as 

prioridades de intervenção a nível do parque escolar (fonte: STP/03.96). 

Todavia, a crise que afectou o país entre 1987 e 1997182, de carácter económico e 

financeiro, não permitiu que se ultrapassassem os constrangimentos de que temos vindo 

a falar. Os graves desequilíbrios macroeconómicos, o declínio do rendimento per capita, 

a subida da taxa de inflação, a deterioração do nível de vida e aumento da dívida pública 

externa (seis vezes superior ao PIB) afectaram ainda mais a conjuntura económica do 

país. Este facto é resultante da micro economia baseada num único produto – o cacau –, 

da sua situação geográfica, implicando uma grande distância dos parceiros comerciais e 

de factores externos resultantes da globalização da economia (redução do preço do 

cacau, subida do preço do petróleo). Acrescente-se, ainda, os maus anos de governação, 

que trouxeram uma deterioração drástica dos activos humanos e físicos do país. 

Só a partir de 1998 a economia demonstrou alguma estabilidade e recuperação 

macroeconómica, tendo o governo feito um esforço para gerir, equilibradamente, o 

Orçamento Geral do Estado e implementar Políticas Monetárias e Económicas.  

O sector agrícola continua a ser o sector produtivo dominante, mas a hipertrofia 

do sector da administração pública e dos serviços representa apenas 20% do PIB (dados 

de 1999). A pesca diminuiu de importância (4% em 1990; 2% em 1999). O sector 

                                                 
182 Programa Indicativo de Cooperação Portugal - S. Tomé e Príncipe 2002/04. 
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secundário representa 17% do PIB (1999). 

Quanto à educação registara-se uma evolução positiva, mas não totalmente 

satisfatória. Em 1997, a educação pré-escolar abrangia 7000 crianças, acolhidas em 13 

jardins-de-infância e 91 creches. O ensino primário abrangia uma rede de 70 escolas, 

dispondo de 298 salas, com 638 professores, dos quais 30% não tinha formação 

específica. O ensino secundário, que compreende da 5ª à 9ª classes, é ministrado em 10 

escolas, uma das quais está sedeada no Príncipe. De referir que só duas escolas (uma em 

S. Tomé e outra no Príncipe) ministravam o ensino até à 9ª classe. O ensino pré-

universitário, das 10ª, 11ª e 12ª classes é assegurado por 415 professores, dos quais cerca 

de 83%, não tinha qualquer formação específica. 

Apenas 66% dos jovens são abrangidos pelo ensino secundário. A taxa de 

insucesso, neste nível de ensino, é de 44% e de 30% no ensino primário. Estas taxas de 

insucesso conduziram a um projecto de monitorização das aprendizagens, com a 

colaboração da UNESCO e da UNICEF.  

No que se refere aos cursos de carácter profissional, estes eram ministrados 

através do Centro Politécnico com apoio da cooperação francesa, criado desde 1987. Até 

1995 formaram-se cerca de 300 técnicos em construção civil, mecânica e electricidade. 

Refira-se que o investimento na educação fora de 7,3% do PIB nacional (1996) 

e com os financiamentos externos de 12% o que, de acordo com o ministro da educação, 

foi diminuto, tendo em conta os investimentos que se deveriam fazer. Em 1997, o 

mesmo passou de 7,3% para 11 %. 

A Escola de Formação e Superação de Quadros Docentes e o Centro 

Pedagógico-Didáctico, este último organizado em parceria com os italianos, ministram 

formação a educadores e professores. Em 1997 o Centro Pedagógico-Didáctico, que 

prestava formação aos educadores e responsáveis pelas creches e jardins-de-infância, 

encerrou.    

   Em Janeiro de 1997 inaugurou-se o Instituto Superior Politécnico183, com 

apoio do Banco Africano de Desenvolvimento, cujo objectivo era dar formação nos 

domínios que o governo entendesse como necessária. Colaboraram neste projecto de 

                                                 
183 O Instituto foi criado pelo Decreto-Lei nº11/97, o qual institui o ensino superior em S. Tomé, 
prevendo-se o funcionamento em Janeiro de 1998.   
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instituição do ensino superior a Universidade do Porto, o Instituto Superior Politécnico 

de Beja, a Fundação Casa da Cultura da Língua Portuguesa do Porto. 

A Universidade do Porto colaboraria na selecção de professores, na 

determinação de programas escolares, dos planos de estudo e noutros domínios em que a 

universidade tivesse uma grande experiência. O Instituto Superior Politécnico de Beja 

iria dar prioridade à formação de professores do ensino secundário184, já que existiam 

cerca de 83% de docentes sem formação específica.   

Em 1996 organizou-se um Fórum sobre a Educação e definiram-se 5 grandes 

objectivos a alcançar185: 1º: a igualdade de oportunidades para todos, implicando a 

generalização do ensino primário, bem como o desenvolvimento da alfabetização; 2º: o 

reforço da qualidade do ensino (supressão do regime triplo e maior participação dos 

pais; o reforço da qualificação do pessoal docente, através de melhores salários e 

melhoria do apoio em material didáctico); 3º: reorientação do ensino técnicoprofissional 

em função das realidades socio-económicas do país; 4º reabilitação do aparelho 

institucional (reestruturação dos mecanismos de gestão, planificação e controlo do 

sistema educativo, reforço do sistema de informação estatística e a informatização dos 

serviços centrais do ministério;5º: elevação progressiva e contínua das dotações 

orçamentais para a educação.    

 A educação e a formação profissional continuam a depender fortemente da ajuda 

externa: 12,5% para a educação e 14,5% para a formação profissional entre 1990 e 1995.  

Portugal continuou a apoiar o governo santomense com diversas medidas tais 

como: implementar o projecto Educação/Língua Portuguesa, o qual orientado pelos 

seguintes objectivos específicos: formar professores de português para os ensinos básico 

e secundário (disciplinas de Língua Portuguesa, Literatura Portuguesa e Metodologia de 

Português); promover a criação do futuro Instituto Nacional de Educação186, pelo que o 

apoio a prestar seria na área jurídico-institucional e curricular; formar e reciclar 

                                                 
184 O grau a atribuir será o de bacharel, com uma formação de três anos, nas áreas de português/francês, 
matemática/biologia e história/geografia.   
185 Dados retirados do relatório da I Conferência dos Ministros de Educação da Comunidade dos Países 
de Língua Portuguesa (1998:55). 
186 O funcionamento do Instituto dependia de financiamentos do orçamento durante um período mínimo de 
3 a 5 anos. Existia a expectativa de que o Estado português colaborasse nesse financiamento com 20 a 30 
mil contos/ano)  
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professores e alunos da Escola de Formação e Superação de Quadros Docentes; 

promover a formação técnicoprofissional; capacitar professores para o exercício da 

gestão; elaborar a carta escolar prospectiva e fixação da tipologia das escolas; elaborar 

Manuais187 (fase III: da 5ª à 9ªclasses) e organizar e montar os serviços do Ministério da 

Educação, Juventude e Desportos (fontes: STP/08.96; STP/01.97). 

No I Encontro de quadros de S.Tomé, realizado em 1998, numa análise sobre a 

realidade educacional em S.Tomé, os quadros nacionais presentes reconheciam as 

dificuldades do sistema, as quais resultavam do crescimento rápido da população 

escolar, da elevada taxa de abandono e de repetência, da degradação/insuficiência das 

infra-estruturas, da escassez de equipamento escolar e de professores qualificados, da 

ausência de manuais escolares e de outros materiais didácticos, da falta de motivação 

dos docentes por ausência de incentivos à carreira docente, do financiamento exíguo e da 

excessiva centralização: 

“ Marcada pela pressão da procura fruto da explosão demográfica e da massificação do ensino 

orientada pelo governo, o sistema defronta graves desequilíbrios estruturais, que, até à presente 

data, não foi possível eliminar, apesar dos esforços empreendidos. Esses desequilíbrios não só 

resultavam do desajustamento existente entre a oferta escolar e as necessidades do tecido 

económico envolvente, mas colocavam-se também, com manifesta acuidade, no quadro global do 

desenvolvimento endógeno do conjunto educativo.” (ACOSP:31)    

Após uma análise detalhada dos dados apresentados e tendo em conta a 

prospectiva até 2010, o relatório final aponta como factor principal desta situação a 

inexistência de uma política educativa por parte do Estado são-tomense: 

“A análise da situação do passado recente, ao nível do sector educacional (…) demonstra que a 

pressão da procura/utilização do espaço de ensino é cada vez maior, e que a capacidade de 

acolhimento é cada vez menor, e que por parte do Estado são-tomense não existe claramente uma 

política educativa. (…) A falta de uma política educativa claramente definida, deliberadamente ou 

não, tem levado muitas vezes a soluções de curto prazo, que não resolveu e forma significativa o 

problema. A situação presente e futura do sector é deveras preocupante face ao crescimento 

demográfico perspectivado, razão pela qual o governo, além dos esforços já implementados e a 

implementar no quadro do seu programa, no sentido de redimensionar a rede escolar, estabeleceu 

por um lado, um quadro legal para chamar a participação da iniciativa privada no sector e, por 

                                                 
187

Projecto iniciado em 1988/89, cuja conclusão estava prevista para 1993/94, pelo que se voltou a 
inscrever no Programa Indicativo de 1995/98. O projecto estagnou em 1994 e aguardou-se a sua 
tramitação do Instituto Camões para o Ministério da Educação. Ficou decidido em reunião, com a 
directora a DPDC de S.Tomé, fornecer os originais para serem impressos às expensas do Banco Mundial.  
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outro, dividir os custos da educação das crianças com os pais, através da implementação do 

pagamento de propinas, segundo as capacidades económicas do agregado familiar.” (idem:39)  

Acrescente-se que, por esta altura, o país estava refém dos programas de 

ajustamento estrutural e que as contenções impostas pelo FMI e Banco Mundial 

conduziam a restrições significativas nas despesas públicas, as quais se reflectiram, 

negativamente, nas medidas sociais. O paradigma da educação de massas e gratuita 

passa a dar lugar a um paradigma ditado pela conjuntura económica do país, pelas 

imposições das organizações internacionais, atirando para as margens da pobreza, os 

filhos das famílias mais desfavorecidas, o que contribuiu para manter o ciclo vicioso da 

pobreza. A educação passa a ser vista com um “luxo” a que as famílias pobres não 

podem aceder.  

 O plano estratégico para a cooperação, em 1999, para o sector educativo 

apresentava, com os respectivos custos e cronogramas de execução, as seguintes áreas de 

intervenção: reforço dos apoios pedagógicos e didácticos; contratação de professores 

cooperantes; formação de professores; fornecimento de conjuntos e manuais escolares 

(Manuais escolares III); introdução do ensino à distância; apoio às instituições inseridas 

no sistema educativo português; reforma do sistema educativo; organização da futura 

Lei de Bases do sistema educativo; aperfeiçoamento das estatísticas da educação; 

elaboração da carta escolar; criação de um Centro de Competência no âmbito do 

Programa Nónio – Século XXI; desenvolvimento do Ensino Superior englobando a 

formação inicial de professores – Ensino Básico e Secundário; complemento de 

formação para docentes do Ensino Secundário; bolsas de estudo para quadros 

santomenses; apoio na avaliação do ISP-STP (fonte: STP/07.99). 

Assim, o programa de cooperação “Apoio à Reforma do Sistema Educativo”, 

responde a alguns dos objectivos anteriormente enunciados, porquanto visava a 

elaboração da futura Lei de Bases, o aperfeiçoamento das estatísticas, a carta escolar, o 

ensino à distância e a criação de um centro de competências Nónio Séc.XXI. Propunha 

que a linha transversal ao projecto fosse a do “Desenvolvimento e Modernização” e não 

da “Consolidação” (fontes: STP/02.99; STP/06.99). 

O apoio a prestar no âmbito da Reforma do Sistema Educativo visava a 

reformulação de planos curriculares e dos correspondentes materiais pedagógico-

didácticos; o apoio na elaboração de programas e manuais escolares; a avaliação; a 

actualização de metodólogos em diferentes áreas disciplinares; a elaboração do ECD; a 
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formação de quadros nas áreas de planeamento e desenvolvimento curricular; a 

actualização de inspectores. 

No domínio da língua portuguesa seriam ministradas a formação inicial e a 

contínua aos professores de língua portuguesa do ensino básico, secundário e pré-

universitário. Como objectivos estavam ainda previstos a elaboração de programas e 

manuais, a execução e avaliação da formação; a colocação de 5 docentes de Português 

para a implementação/experimentação e a avaliação dos planos definidos; o 

acompanhamento e o apoio à experiência de formação em exercício.  

 No início do terceiro milénio, a cooperação prosseguiu os objectivos de apoio 

na área da formação de docentes, pelo que o IDF (Instituto de Formação Diocesano) 

recebeu uma grande fatia do apoio financeiro, sobretudo para preparar alunos dos 

últimos anos do ensino secundário. É concedido material para equipar laboratórios, 

material escolar para os alunos, fundos bibliográficos, entre outros. No âmbito da 

reforma do sistema educativo é dado apoio para a conclusão da carta escolar, para a 

preparação da Lei de Bases, para o aperfeiçoamento de estatísticas e reconstrução de 

infra-estruturas. A área das tecnologias é contemplada com a criação de um Centro de 

Competências do Programa Nónio – Século XXI, com vista à capacitação de recursos 

humanos e apoio às escolas.    

 Portugal apoiou o desenvolvimento do ensino superior, nomeadamente na área 

da formação de professores, no apoio à gestão e ao funcionamento do ISP, na avaliação 

externa, entre os assuntos mais importantes, envolvendo diversas instituições 

portuguesas do ensino superior, tal como verificámos pela análise das nossas fontes 

consultadas (fontes: STP/02.01, STP/03.01, STP/04.01, STP/05.01, STP/06.01). 

 O Programa Indicativo para a Cooperação, para 2002/2004, inscreve uma 

percentagem de 21,5% para a educação e de 5% para formação profissional. 

No acordo de cooperação assinado, para o triénio 2002-2005, os dois estados 

sentiram necessidade de aprofundar as relações antigas de cooperação, de forma a 

responderem às necessidades contemporâneas, tendo em conta que as limitações ao 

desenvolvimento do país resultaram da fraca produtividade e da débil capacitação dos 

recursos humanos.   

Pontífice (2005) reconhecendo a ausência de uma política linguística nacional, 

entende que a cooperação no domínio do ensino da língua portuguesa é vital, pelo que se 
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deveria estabelecer uma parceria efectiva a nível bilateral, com vista ao desenvolvimento 

desta.  

Concordando com a autora, o modelo tradicional de envio de cooperantes para 

o ensino secundário deveria dar lugar a um outro, com vista à solução da crise que se 

vive no ensino básico, resultante da falta de formação dos professores. Esta situação 

reflecte-se na degradação da qualidade do ensino. Por outro lado, é importante conhecer-

se melhor os contextos em que se desenrolam as actividades e os países africanos devem 

deixar de ser vistos como uma amálgama à qual se pode aplicar a mesma receita.  

Deste modo, uma acção concertada, entre vários parceiros como ONG’s, 

autarquias, empresas, instituições, poderá beneficiar o ensino da língua e perspectivá-la 

como factor de desenvolvimento individual, social, cultural e económico do país, 

optimizando-se recursos, sem se incorrer em custos suplementares para a cooperação 

bilateral.  
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Cronograma
188 adaptado de: www.oei.es 

Notas: a)os alunos provenientes do secundário (operário-camponês) podem continuar os seus estudos nos 

centros politécnicos; b) podem continuar os estudos de Educação Superior a partir do posto de trabalho e 

de acordo com a especialidade; c) podem continuar os estudos de educação superior a partir do posto de 

trabalho.  

                                                 
188 Retirado a 25 de Maio de 2008 do sítio da Organização dos estados ibero-americanos: 
www.oei.es/quipu/cuba/index.html#sis 
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2. Análise textual e conceptual dos dados 

Neste ponto, iremos apresentar os dados recolhidos quer através das fontes 

primárias, quer através das entrevistas, estas últimas consideradas por nós como o 

suporte básico desta investigação. Na realidade não era propósito deste trabalho 

enveredar pelo campo semântico ou pelas imagens simbólicas que nos permitissem ler as 

imagens que os cooperantes pudessem deter sobre o Outro, ou quiçá, enveredar por uma 

análise de sintaxe ou de morfologia. Reconheçamos os limites desta análise sectorial, 

redutora em relação aos dados recolhidos. Por si só, poderão constituir fontes para outras 

investigações que venham a ser elaboradas. Deste modo, demos relevância às fontes que 

nos permitiram aferir a informação recolhida oralmente.  

Partimos do princípio de que a lucidez do investigador relativa aos seus próprios 

juízos permite uma análise independente em relação à sua própria ideologia tornando 

fiável a investigação. Isto pode ser entendido como a triangulação interna do 

investigador (Pourtois e Desmet, 1992:134). Sabemos que, no momento da interpretação 

é fundamental a triangulação dos dados e a atenção do investigador relativamente à 

coerência interna das suas deduções, tentando obter a validade da significância das 

interpretações e a validade referencial, caso já existam teorias aceites e bem definidas.  

Briggs (1986) considera importante que “antes de passar à interpretação das 

componentes do discurso numa entrevista, esta deve ser analisada como um todo” 

(idem:104), pelo que, podemos afirmar, de um modo geral, que os aspectos mais 

significativos das entrevistas, em função dos nossos objectivos, são:  

1. de carácter formal: linguagem clara, discurso expressivo, definição de conceitos, 

expressão de opiniões; discursos homogéneos, em termos formais e de conteúdo, no 

que diz respeito aos três grupos de entrevistados que destacámos (políticos, 

professores e formadores, técnicos da educação); 

2. conteúdo do discurso: seguidismo do nosso sistema de ensino, transposição e 

respectivo ajustamento do modelo curricular; vinculação ou não ao modelo pré-

concebido; as práticas em contextos diferenciados.  

A dificuldade maior assentava no volume de dados e só com o recurso ao 

programa informático ATLAS-TI sentimos alguma segurança na análise dos dados. Não 

foi fácil, dada a riqueza dos discursos, e questionámo-nos muitas vezes se 

conseguiríamos dar a real visibilidade que os textos mereciam. O desperdiçar dados era a 
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nossa preocupação, mas a centralidade da nossa problemática conduzia-nos ao problema 

de partida. 

No que concerne às fontes foi feita uma análise exaustiva da documentação 

recolhida de modo a confirmar, ou não, a informação que colhemos oralmente, o que nos 

permitiu aclarar determinadas ideias que, a par e passo, íamos construindo. Por outro 

lado, alargámos o nosso campo de investigação, dada a relevância da documentação 

recolhida, sobretudo a do GAERI, que é inédita. Tal como refere Maroy (2005): 

“Para assegurar a validade factual de uma informação, importa triangular os dados. A 

triangulação é um modus operandi para obter uma confirmação de um dado que consiste em 

multiplicar as fontes e os métodos de recolha (….) A solução ideal é obter indicadores 

independentes de uma mesma realidade, recolhidos em fontes diferentes por métodos diferentes” 

(idem:151) 

Fizémos a colheita de dados junto de diversas fontes de informação, de forma a 

termos pessoas diferentes, em espaços diferentes e em períodos cronológicos diferentes 

(triangulação de dados - triangulação do tempo, espaço e pessoas), numa perspectiva de 

utilização de “estratégias múltiplas”, porquanto o investigador poderá usar diversos 

métodos, dados e teorias, superando-se o problema do enviesamento (Burgess, 

2001:160).  

Face à documentação recolhida fizémos a quantificação da mesma por países e 

locais de recolha, tal como já apresentámos no Quadro nº6 (pág 190). Pela análise desse 

quadro verificámos que sobre a Guiné-Bissau recolhemos 158 fontes, seguindo-se 

S.Tomé, com 96 documentos inéditos e 87 de Cabo Verde. 

De seguida, a nossa catalogação permitiu-nos indexar os documentos a palavras-

chave que nos permitiam identificar os assuntos de maior interesse, como se pode 

verificar pelo quadro a seguir indicado (Quadro nº7). A contabilização que se apresenta 

teve em conta que o mesmo documento poderia conter vários assuntos: 

 

 

 

 

 

 

 



 
366 

Quadro nº7 

Fontes Primárias por áreas temáticas  

                        Países 

Áreas Temáticas 

Guiné-Bissau Cabo Verde S. Tomé Príncipe 

Administração 5 5 12 

Avaliação 3 9 7 

Carta Escolar 1 2 12 

Contratação 20 13 11 

Ensino Privado 5 1 1 

Ensino Superior 14 5 11 

Ensino mediatizado 3 12 13 

Escolas Portuguesas 7 2 1 

Indicadores 4 5 16 

Financiamento 21 14 10 

Formação 54 33 27 

Lei de Bases 1 1 5 

Lei org. Min.Edu./ outros servs. 5 1 1 

Manuais /materiais didácticos 28 7 21 

Programas/Currículos 8 11 3 

Parque escolar/equipamentos 12 10 5 

Políticas educativas 27 18 16 

Políticas Coop./ estratégias  25 17 24 

Projectos 20 3 8 

TIC 8 18 7 

Sistema Educativo 22 22 28 

Total (de entradas) 293 209 239 

 

Uma breve análise do quadro acima apresentado permite-nos verificar que o 

maior número de documentos diz respeito à formação (formação de docentes, formação 

profissional), num total de 114 entradas, confirmando-se que uma das opções das 
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políticas de cooperação era a da área da formação, para a qual foram sendo canalizadas 

verbas significativas189. Seguem-se as áreas de sistemas educativos, a qual regista 72 

entradas, das políticas de cooperação (66) e das políticas educativas (61). A área alusiva 

aos manuais escolares/materiais didácticos e pedagógicos regista 56 entradas. Outra área 

com um registo razoável de entradas é a do financiamento (45), logo seguida das 

contratações (44). Esta temática referenciada em diversos documentos tem todo o 

sentido, porque com a criação do GAERI, as contratações passam a ser da sua 

responsabilidade. As restantes áreas encontram-se abaixo destes valores. 

 

Entrevistas 

O primeiro nível de análise das entrevistas consistiu em actividades básicas de 

segmentação do texto e sua codificação. Fizemos uma micro-análise do texto, linha a 

linha, a fim de gerarmos as categorias iniciais e respectivas subcategorias (Strauss e 

Corbin, 1988). Esta etapa corresponde, segundo Flick (2005), à codificação aberta, que 

tem como objectivo expressar os dados e os fenómenos na forma de conceitos, e axial 

que consiste em apurar e diferenciar as categorias resultantes da codificação aberta. 

Dada a utilização do programa Atlas Ti empregámos as designações de 

categorização e codificação com o mesmo sentido, sendo a primeira comum nos 

trabalhos de investigação e a segunda corresponder à tradução do termo no programa 

informático. 

Durante esta fase questionámos, permanentemente, os dados e procedemos à 

comparação sistemática de modo a esgotarmos a informação textual, descrevendo a 

realidade que investigávamos. 

A criação de anotações e de comentários às codificações permitiu-nos manter a 

coerência ao longo do processo de análise e, de modo uniforme, fomos definindo e 

distinguindo as categorias.  

Em jeito de conclusão diremos que em relação à análise textual das categorias é 

de apontar que as suas relações foram construídas, indutivamente, a partir dos dados, o 

que nos facilita um posicionamento no âmbito da sociologia compreensiva, pois 

tentámos compreender a realidade observada. A interacção que se estabeleceu 

                                                 
189 Ver quadros nºs 22,23,24,25,29,30,31,33 do Vol.II da tese. 
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possibilitou-nos construir a realidade. A nossa interpretação permitiu dar o significado 

que os actores pretendiam, bem como desvendar os sentidos de acção, explicando-se, 

posteriormente, as causas (Maroy, 2005:121). 

Para a análise conceptual tivemos em conta que a memória é uma reconstrução 

do passado apoiada em dados do presente, uma reconstrução do vivido, baseando-se no 

tempo e na sensibilidade de cada indivíduo. A dimensão temporal abrange o vivido dos 

depoentes, vivido que ainda não se encontra escrito. A dimensão da sensibilidade 

privilegia a emoção do vivido, os afectos. Por isso, considerámos as vivências dos 

depoentes, a dimensão das suas memórias profissionais e do quotidiano para podermos 

clarificar a sua acção e visão.  

2.1. A análise textual 

A análise textual que a seguir se apresenta tem por base a tabela de frequências 

que o programa informático nos forneceu e encontra-se transcrita nos quadros nºs 8 a 14, 

os quais têm uma legenda comum: P1 a P25 (a letra P significa entrevistado, ou seja P1 a 

P25, vinte e cinco indivíduos entrevistados).  

Assim, iniciando esta análise com a categoria Acesso à cooperação, (quadro nº8) 

entendida como a decisão que o indivíduo toma para aceder a um posto de trabalho nos 

PALOP, observámos duas perspectivas principais: as razões conducentes à cooperação, 

tendo em conta o vínculo laboral existente e as informações disponíveis, e por outro, a 

forma como o indivíduo era seleccionado para o desempenho das futuras funções.  

Em relação a esta categoria parece-nos importante destacar que na forma de 

selecção dos candidatos predomina a subcategoria “conhecimentos pessoais” e que a 

maioria detém alguma informação sobre o contexto de acção. Quanto às razões, cuja 

frequência se apresenta elevada, englobámos o espírito de aventura, a vontade de iniciar 

uma experiência nova, a questão da solidariedade, o interesse em conhecer outros povos 

e culturas diferentes e a procura de emprego. De referir que as razões de carácter 

financeiro não sobressaíram nos discursos analisados. 
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Quadro nº8: Categoria: Acesso à cooperação 

Subcategorias Entrevistados (P1-P25) Totais 

Deslocação acompanhado 1   1   1   1   1   0   0   0   0   1   2   1   0   0   0   1   0   1   0   0   0   0   0   0   0   11 

Deslocação sozinho 0   0   0   0   0   1   0   1   1   0   0   0   1   1   1   0   1   0   1   1   1   0   0   0   0   10 

Imaginário de África  1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   3   1   1   1   0   0   1   0   24 

Informação (alguma) 1   1   1   1   1   1   1   0   0   1   0   2   1   1   1   2   1   1   1   1   1   0   0   0   0   20 

Informação (nenhuma) 0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0    3 

Razões de acesso (aventura 
solidaried,exp.nova,emprego) 

2   2   5   2   1   3   1   2   1   2   2   3   4   1   2   8   1   4   5   3   3   0   0   0   0   57 

Selecção (concurso) 0   0   1   0   0   2   0   0   0   1   0   3   1   1   0   1   1   0   2   0   0   0   0   0   0   13 

Selecção (conhecimentos) 1   2   1   1   2   0   1   0   1   0   0   0   0   0   1   0   2   3   0   2   1   0   0   0   0   18 

Sit.profissional contratado 0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1   1   1   1   1   1   1   0   0   0   0   10 

Sit. profissional  efectivo 1   0   1   1   0   1   1   1   1   1   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   10 

Sit.profissional exercício de 
cargo político 

0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   1   1    4 

Sit. Profissi. Desempregado 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    1 

Totais 7  8   11  7   7   9   5   6   5   7   6  11  9  6    8  14  8 13  11  9   9   1     1   2   1 181 

Continuando a nossa análise com as restantes subcategorias verificámos que a 

frequência dos indivíduos que se desloca acompanhado (11), não se distancia muito da 

dos que vão sozinhos (10) (subcategoria deslocação). Em termos percentuais diremos 

que 52,8% dos indivíduos se deslocam acompanhados e 47,2% vão sozinhos. 

Na subcategoria selecção, verificámos que a frequência de selecção por 

conhecimentos (18) é a que apresenta uma frequência mais elevada (85,7%, do total dos 

inquiridos), ou seja, os indivíduos acedem à cooperação por conhecimentos pessoais 

(convite, amigos que já estavam na cooperação ou conhecimentos políticos). Mesmo os 

que souberam do recrutamento pelos órgãos da comunicação social acabaram por se 

mover através de conhecimentos pessoais. O processo passava por uma inscrição no 

Gabinete de Cooperação ou nas próprias embaixadas, as quais indicavam, 

frequentemente, ao Gabinete o nome dos cooperantes a recrutar. Critérios de selecção 

mais rigorosos e que não incluíam “conhecimentos pessoais” só lentamente se vieram a 

instituir, nomeadamente quando o GAERI inicia o processo de recrutamento. As regras 
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são então definidas conforme se pode verificar em diversos documentos (fontes: Contr. 

/01.02; GB/28.00; CV/02.02).  

Na subcategoria informação verificamos que a leitura da frequência mais elevada 

(20) nos permite concluir que os indivíduos, excluindo os políticos, detêm alguma 

informação, ainda que parca, ou adquirida pela experiência de terceiros (em termos 

percentuais seriam 90,4%). A maioria entrevistada referiu que não existiam informações 

escritas emanadas pelo Gabinete de Cooperação. De um modo genérico, os cooperantes 

recebiam informação sobre a constituição do processo burocrático antes do embarque 

(formas de vacinação e papelada a entregar). Os cooperantes que foram pelo CIDAC 

receberam informação suficiente. Aliás, recolhemos informação, através de uma 

brochura publicada pelo CIDAC, em 1985190, a qual continha informação sobre os 

utensílios a transportar e condições que os cooperantes iriam encontrar no terreno. A 

informação oficial prestada era, muitas vezes, distorcida da realidade. Nas entrevistas 

que realizámos, verificámos que os mais jovens não estavam preocupados com as 

informações. Deste modo, o encontro com a realidade revelou-se brutal.  

Na subcategoria razões de acesso, que registou a frequência mais elevada (57) 

englobamos o espírito de aventura, a vontade de iniciar uma experiência nova, a questão 

da solidariedade, o interesse em conhecer outros povos e culturas diferentes e a procura 

de emprego, ou seja, tal como referem Fuller e Bown (19975), poderemos integrá-las 

num conjunto de tendências espontâneas. 

 Todos os indivíduos apontam mais do que uma razão, o que tornou difícil o 

cálculo das percentagens. Assim, 16% dos indivíduos vai estritamente por razões de 

formação de docentes e 16% por inerência do desempenho do cargo político; 4% por 

razões de apoio à área do planeamento. A percentagem restante distribui-se pelas outras 

razões apontadas. 

 De referir que a questão financeira não aparece em primeiro plano, sendo 

sobreposta pela solidariedade e o interesse em ajudar as novas nações, ou seja, pela 

vontade de cooperar. 

Na subcategoria situação profissional, na altura do acesso à cooperação, 

distinguimos quatro situações: efectivo (frequência 10), contratado (frequência 10), 

                                                 
190 Guia prático do cooperante (1985). Lisboa: CIDAC (policopiado) 
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desempregado (frequência 1) e exercício de cargo político (frequência 4). O importante a 

reter é que, na realidade, não era a situação de desemprego que movia os indivíduos, mas 

outras razões, que já referimos anteriormente: a vontade de ir cooperar.     

Na subcategoria imaginário de África, a qual apresenta, também, uma frequência 

elevada (24), agrupámos a informação em torno da dialéctica deslumbramento e 

dificuldades, conceitos inferidos da totalidade das entrevistas. Quase todos os 

entrevistados tinham noção das dificuldades que os jovens estados africanos 

enfrentavam, mas entre a visão mitológica, aconchegante ou rudimentar que detinham 

foi a miséria que mais se destacou nesse confronto com o imaginário. Alguns ficaram 

surpreendidos pela positiva, mas a maioria refere o seu desapontamento com as 

condições com que se defrontou, culpabilizando o Estado colonial. 

A categoria Construção da figura de cooperante (quadro nº9) inclui 

subcategorias que se prendem com duas situações distintas: por um lado, a construção da 

figura (modo e local), tendo em conta a realidade (o encontro/choque com a realidade) e 

a complementaridade existente entre o eu pessoal e o profissional e, por outro, o 

reconhecimento social da figura de cooperante. Pretendemos verificar se, através do 

perfil detectado, a figura é reconhecida pelas entidades e pares no terreno. Observámos, 

ainda, que uma das frequências elevadas é a de que há um reconhecimento da existência 

de diferenciação social face aos cooperantes estrangeiros.  

Esta categoria apresenta um total de 205 frequências e revela-nos que, em relação 

à subcategoria construção da identidade: modo e local (frequência apresentada de 27, se 

as adicionarmos), a construção da identidade se faz no local e que tem a ver mais com o 

esforço individual do que colectivo, constando-se, tal como refere Bayer (1984), muitas 

vezes, a impotência dos cooperantes para fazerem face às dificuldades institucionais. 

As subcategorias eu pessoal/eu profissional, que apresenta uma frequência de 17, 

e “encontro/choque com a realidade” (frequência de 20) permitem-nos constatar o que 

anteriormente escrevemos: a identidade é um espaço onde se constrói o ser e o estar na 

profissão, um processo complexo em que se conjugam a história pessoal e a profissional 

de cada um, impossível de separar o eu profissional do pessoal (Nóvoa, 2000); tal como 

Huberman refere (2000), e que aqui verificámos, o encontro com a realidade traduziu-se 

por um choque dada a confrontação com a complexidade da situação. Os entrevistados 

referem-se à influência do “ciclo de vida pessoal” no profissional” e ao seu 
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“crescimento” profissional, na óptica do que escrevemos (Lessard, 1986) e a necessidade 

de se sentirem bem consigo próprios e com os outros, enfatizando questões relacionadas 

com a afectividade, importante na construção do processo identitário (Alves, 1997). 

Quadro nº9 

Categoria: Construção da figura de cooperante 

Subcategorias Entrevistados (P1-P25) Totais 

Construção identidade (modo) 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1   0   0   0   0   1   1   0 4 

Construção identidade(local) 1   1   1   1   1   1   0   1   0   0   1   1   1   2   2   3   1   1   1   2   1   0   0   0   0 23 

O eu pessoal/o eu profis 1   0   1   1   1   0   0   0   1   0   2   1   2   2   0   1   0   1   1   1   1   0   0   0   0 17 

O encontro/choque c/real. 0   0   0   0   1   2   0   0   0   1   0   1   5   0   0   3   1   2   1   1   1   0   1   0   0 20 

Perfil (aventu.econ.revolucio.) 0   1   0   1   1   1   0   0   0   0   0   1   2   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0 8 

Perfil (adapt.profss.solidário) 1   1   1   0   2   2   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1   1   2   0   1   0   0   0   0 13 

Perfil (coop.1ªe de 2ª) 0   0   1   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   2   0   0   0   0   0 5 

Perfil (desadequado) 0   0   0   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0 5 

Perfil (miltante) 0   1   0   2   1   0   0   0   0   0   2   0   0   1   0   0   1   0   1   0   1   0   0   0   0 10 

Reconhecim.figura(entid.soc.) 2   1   1   1   1   1   1   2   2   2   1   2   2   3   0   2   2   2   2   3   2   0   0   0   0 35 

Reconhecim.figura (pares) 0   1   1   2   1   1   2   1   0   1   0   1   0   1   0   1   1   4   1   1   1   0   0   0   0 21 

Reconhecim.diferenc.social 1   1   2   0   1   1   0   0   0   0   0   2   3   0   0   1   0   1   1   3   1   0   0   0   0 18 

Reconhecim.exist. grupo 2   1   1   1   0   1   1   1   1   0   1   1   1   2   1   2   1   0   3   3   1   0   0   0   0 25 

Desconhec.grupo coops 1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 1 

Totais 9   8   9  11  11  10  4   5   4   4   7  10  16 13  4  15  8   13  15 16 10  0 2  1   0 205 

 

Quanto à subcategoria perfil, a qual foi desdobrada em “adaptado, profissional, 

solidário”, “aventureiro, economicista, revolucionário”, “cooperante de 1ª e de 2ª”, 

“militante”, “desadequado”, apresenta uma frequência elevada de 41 (se as 

adicionarmos). Tendo em conta que uma das causas de adesão à cooperação se relaciona 

com o contexto político, social e económico (Ball e Goodson, 1992), concluímos a 

existência de um perfil misto, em que predomina a vertente profissional. 

Os dados provam-nos que os entrevistados têm uma imagem sobre o perfil de 

cooperantes e, descritivamente, acabam por concretizar a sua auto-imagem, tendo em 

conta as razões pelas quais aderem à profissão, o modo como desempenham as suas 
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actividades e a avaliação que fazem das mesmas, o que poderemos enquadrar nas 4 

componentes identificadas por Gonçalves (2002): descritiva, avaliativa, volitiva e 

normativa. O perfil que vai sendo traçado acompanha o percurso de uma identidade 

profissional que foi sendo, permanentemente, reconstruída (Cruz, 1995). 

De um modo geral identificam o perfil de cooperante militante que se vai 

esbatendo ao longo do tempo, mas a maioria identifica-se com um perfil adaptado, 

profissional e solidário, pese embora a existência dos aventureiros, economicistas e 

revolucionários. É recorrente encontrarmos um discurso referente às discrepâncias 

salariais existentes com os cooperantes de outras áreas e dizem que os professores 

pertencem ao grupo dos cooperantes de 2ª. A frequência sobre um perfil desadequado é 

mínima. 

A existência deste perfil de “cooperante de 1ª e de 2ª” é, depois, consubstanciada 

pela subcategoria reconhecimento do grupo social de cooperantes. Inquiridos sobre este 

assunto a maioria refere que à chegada, ao local, identifica esse grupo social (frequência 

de 25), passando de imediato a explicitar que existiam os cooperantes técnicos ao 

serviço de diversas organizações, destacando-se a ONU e os “outros”, neste caso os 

professores. 

Refira-se que esta designação de “1ª e de 2ª” se encontra associada à questão 

salarial, uma vez que os cooperantes se consideram mal pagos. O estudo do grupo de 

trabalho da CRSE (1990) enfatizava esta questão e referia que Portugal devia dar o apoio 

requerido pelos professores, à semelhança dos outros países, nomeadamente quanto a 

vencimentos adequados, instalações, garantia de abastecimentos, etc. Conclusões 

semelhantes encontram-se no estudo de Marujo et al (199) quando aponta que a exaustão 

dos professores deriva, entre outros factores, de uma remuneração não adequada, da 

ausência de formação contínua e do desgaste físico e emocional.              

 A subcategoria reconhecimento da figura foi desdobrada em “reconhecimento 

da figura pelas entidades e sociedade” e “ reconhecimento da figura pelos pares”; a 

primeira apresenta uma frequência elevada (35) e a segunda de não somenos importância 

revela uma frequência de 21, já que a identidade é indissociável da pertença ao grupo 

(Cavaco, 1992). Da análise do discurso verificámos que este reconhecimento se traduziu 

quer por um relacionamento privilegiado com entidades, quer por um tratamento social 

diferenciado, já que ser professor permitiu aumentar o respeito da sociedade pelo grupo 



 
374 

(Silva, 1994). Por exemplo, o ter acesso em primeiro lugar aos supermercados, em 

período de escassez de bens alimentares, ou pela existência de um cartão de cooperante, 

entendido por nós como um cartão de “livre-trânsito”.       

Passando agora para a categoria Representações sociais (quadro nº10) 

englobámos subcategorias referentes à imagem pessoal que os indivíduos detinham 

sobre a cooperação, bem como os contributos que entendem ter dado, quer a nível do 

desenvolvimento do capital intelectual, englobando este o capital humano, entendido 

como o conjunto de contribuições não materiais, fundamental para o desenvolvimento 

das organizações (Cardoso, 2007). Não obstante, entendemos ser pertinente apurar que 

atracções e medos nortearam os indivíduos, que missões e vocações estavam subjacentes 

ao processo e de que estatuto usufruíram ao longo do período em que desempenharam as 

funções.   

                                                      Quadro nº10 

Categoria: Representações sociais 

Subcategorias Entrevistas (P1-P25) Totais 

Atracção  2  2   1   1   4   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   0   1   0   0   0   0   25 

Contributos 1 3   1   4   2   3   3   2   2   3   3   3   2   4   1   4   3   2   5   5   5   0   3   3   1  68 

Imagem pessoal 2 1   5   4   1   2   3   1   1   0   1   1   4   2   3   1   1   7   6   4   0   0   3   0   0   53 

Medo 2 1   2   1   3   1   1   1   2   1   1   0   1   1   0   3   1   2   1   2   1   0   0   0   0   28 

Missão 1 1   1   2   2   1   2   2   1   1   2   0   1   2   1   4   1   2   0   3   4   0   0   0   0   34 

Reconhecimento profissão 1 3   1   0   0   1   0   0   0   0   1   0   0   2   3   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   13 

Reconhecimento estatuto 0  2   1   3   2   4   2   1   1   0   1   2   1   1   4   2   1   4   2  10   1   0   0   1  0   46 

Ser prof coop (formador) 2  0   3   1   0   2   1   1   2   3   5   3   0   0   1   2   0   1   0   0   4   0   0   0   0   31 

Ser coop vocacionado 0  2   0   3   0   7   5   2   5   0   0   1   1   6   0   1   2   3   2   5   2   0   0   0   0   47 

Ser coop (revol,generos.,solid) 0  2  0   1   4   0   0   0   1   0   1   1   1   4   0   1   1   3   1   1   1   0   0   0   0   23 

Totais 1  1   1 7 15   20 18 22 18 11 16 9 16 12 12 23 14 19 11 25 18 31 19 0 6 4 1  368 

 

Esta categoria resulta de uma construção simultânea entre o self profissional, o 

entendimento sobre “figura de cooperante” e a projecção dessa imagem/figura na 

sociedade. A construção da identidade profissional que tem por base práticas concretas 

que passam pela adesão, pela acção e pela auto-consciência (Nóvoa, 2000), está imbuída 
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de uma perspectiva interaccionista, a do “eu pessoal” e a do “eu profissional” que, 

consequentemente, se projecta através de representações sociais.  

Apresenta, na globalidade, uma frequência de 368, da qual destacamos quatro 

subcategorias com frequência elevada: contributos (68), imagem pessoal (53), 

reconhecimento do estatuto (46) e ser cooperante vocacionado (43), indo, esta última, 

de encontro à vocação profissional de que fala Benavente (1990), no estudo que 

realizou. As restantes subcategorias distribuem-se por valores que variam entre uma 

frequência de 13 a 34. 

Atraídos por diversos factores, entre os quais destacamos a vontade de conhecer 

novas culturas, a vontade de experimentar um sistema de ensino diferente, a língua ou 

até pela ideologia (subcategoria atracção, com uma frequência de 25), os cooperantes 

embarcam num projecto sobre o qual detêm uma imagem pessoal, uma determinada 

missão, não obstante a existência de medos. A questão ideológica perpassa pelos 

discursos, sobretudo através dos cooperantes que embarcaram em finais da década de 70, 

o que vai de encontro ao que Stone (2001) refere: muitos agentes da transferência são 

proactivos em promover ideias e ideologias e encontram-se motivados em promover a 

prática política. 

Na subcategoria imagem pessoal, a qual apresenta uma frequência elevada, como 

já referimos, integrámos a visão que os entrevistados detêm sobre o país, sobre a escola 

enquanto organização e sobre o seu desempenho nestes contextos. A maioria tinha 

consciência de que era importante a reorganização das escolas, dado o seu papel motor 

na emergência de uma sociedade renovada em termos sociais e de qualificações 

(Petitat,1982). 

Na subcategoria missão (frequência 34) os dados permitem-nos verificar que a 

missão que se identifica é a da missão educativa, descartando-se a missão religiosa (esta 

apenas referenciada por um entrevistado), o que se relaciona com o tipo de concepção de 

professor que os cooperantes assumem e que, de acordo com Formosinho (2006), são: 

militante, missionária, laboral ou profissional. Analisada a subcategoria “ser cooperante 

vocacionado”, com uma frequência alta (43), consolida-se o que acabámos de apontar, já 

que os cooperantes entendem que abraçaram este projecto por vocação de ensinar, tendo 

em conta motivações intrínsecas e extrínsecas (Lima e Haglund, 1985). Vão porque têm 

a missão de ensinar, formar ou ajudar a construir um país novo, com a responsabilidade 
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de desempenhar as tarefas da melhor forma possível. A subcategoria, ser cooperante 

revolucionário, generoso e solidário, com uma frequência de 23, comprova o que 

acabámos de referir. Quer nos anos a seguir à independência, quer já na década de 90, 

impera o espírito da solidariedade. 

Na subcategoria medo (frequência: 28) verificámos que a maioria se refere a 

medos relacionados com as doenças ou com a insegurança do meio. É recorrente 

encontrarmos referência à idade, ou seja o facto de o entrevistado, nessa época, ser 

jovem e, como tal, não equacionar essa situação. Todavia, há referência ao medo de um 

fraco desempenho profissional, devido à inexistência de formação profissional, o que 

podemos englobar no dilema de “competência própria” apontado por Zabalza (1991), ou 

seja a interiorização da necessidade de desenvolvimento profissional permanente.  

A subcategoria reconhecimento que subdividimos em “reconhecimento da 

profissão” e “reconhecimento do estatuto” apresenta uma frequência elevada (59, se as 

adicionarmos), dados que nos permitem confirmar que, quer por parte das sociedades 

locais, quer por parte das entidades, dos pares ou alunos, ocorre um reconhecimento do 

estatuto de cooperante e da profissão de professor (Huberman, 1995). Este 

reconhecimento advém da percepção que o sujeito tem da sua identidade social, marcada 

pela pertença ao grupo e pela relação que estabelece com os outros que, tal como Cavaco 

(1992) refere, a partilha de trajectos é facilitadora da identidade profissional. De 

qualquer forma, não descuramos que esta imagem é sempre adquirida de modo parcial 

(Bogdan e Bilken, 1994), implicando, contudo, um processo interactivo de crescimento. 

O significado que os cooperantes atribuem ao seu papel é visível na subcategoria 

contributos, a subcategoria com a maior frequência (68). As referências acentuam a 

tónica do empowerment (capacitação) para dar o contributo possível, face às condições 

existentes. Neste sentido, comungámos com Sacristán (1999), porque emerge do 

discurso dos cooperantes a capacidade de construção de um programa de 

desenvolvimento profissional.  

Concordando com Cardoso (2007) diremos que ocorre um crescimento do capital 

intelectual, porque a maioria entende que contribuiu para o desenvolvimento do “capital 

humano”, para a organização do sistema de ensino e para o desenvolvimento do país. 

Seguindo Cardoso (2007) afirmamos que surge um potencial de criação de valor a 

acrescentar ao valor tradicional, porque este capital está patente nos indivíduos e 
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consequentemente, nas equipas que integram a organização. Acrescentemos a estes 

“contributos” a subcategoria “ser professor formador” (frequência:31) que nos revela 

que os cooperantes consideram esta experiência marcante e que têm uma imagem 

positiva do seu desempenho enquanto formadores e, consequentemente, avaliadores. 

Passemos agora para a análise da categoria Lógicas de acção (quadro nº11). 

Quadro nº11 

Categoria: Lógicas de acção 

Subcategorias Entrevistas (P1-P25) Totais 

Adaptação profis. (raz./boa) 1   1   1   1   1   1   1   1   2   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   0   0   0   0   22 

Natureza trabalho (educação) 0   0   0   1   0   0   4   3   2   2   5   0   0   5   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   23 

Condições trabalho (irreg/dif.) 1   1   1   1   0   2   1   2   2   3   0   3   2   3   2   2   2   2   6   6   4   0   1   0   0   47 

Condições trab.(boas, razoav) 0   0   0   0   0   1   1   0   2   1   2   0   1   0   0   0   0   1   0   0   1   0   1   0   0   11 

Condições vida: boas/razoáveis 0   1   0   3   2   4   1   1   1   1   1   5   3   4   3   1   0   2   1   2   3   0   2   0   0   41 

Condições vida (irreg/difíceis) 0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   1   1   1   0   0   1   0   0   0   0    7 

Conflito (existência) 0   0   0   1   3   2   0   0   0   0   0   4   1   3   3   3   0   1   3   2   1   1   1   0   0   29 

Conflito (inexistência) 1   1   2   0   0   0   0   1   0   0   1   0   0   1   0   0   1   1   0   1   1   0   0   0   0   11 

Dilemas(pessoais,sociais,politi.) 1   0   1   0   1   0   0   2   0   1   0   2   5   8   2   5   0   1   1   3   1   0   0   0   0   34 

Dilemas c/a desorg. sistema  2   0   3   1   0   1   1   1   4   1   1   1   1   1   1   1   0   0   1   3   0   0   0   1   0   25 

Dilemas profissionais 2   1   3   1   1   1   0   0   2   2   0   1   3   1   1   4   0   0   2   1   7   1   0   0   0 34 

Infl.do meio na actuação  1   1   2   3   1   2   0   0   1   1   5   3   3   2   2   3   2   1   2   1   2   0   1   0   0   39 

Revindicações 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   7   0   0   0   1   0   3   0   0   0   0   0   0   0   11 

Práticas pedagógicas 
(dificulda.) 

0   2   2   2   0   5   1   2   0   0   0   3   3   2   0   3   0   5   1   1   6   0   0   0   0   38 

Recompensa prog.carreira 2   1   1   1   2   1   1   0   1   1   0   2   0   1   1   1   2   2   3   1   1   0   0   0   0   25 

Recompensa global 1   4   3   2   2   2   3   3   3   3   1   1   3   4   2   2   4   6   2   1   4   0   1   1   0   58 

Relações interpessoais positivas 
(entidades,alunos,população) 

2   1   2   1   1   4   1   0   2   0   0   2   3   4   1   3   2   2   0   3   0   1   0   0   0   35 

Relações interpess.pos.(pares) 1   1   1   2   1   0   0   2   0   0   1   0   0   0   1   2   2   3   3   0   2   0   2   0   0   24 

Satisfação trabalho/vida  4   6   4   5   2   6   1   5   4   1   2   6   4   4   6   5   5   2   3   5   4   2   1   2   2   91 

Totais 19 21 27 25 17  32 16 23  26 18 20 43  33  44 26 38 22 34 30 31 39 5 10 4  2  605 
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Nesta categoria conglomerámos, por um lado, subcategorias relacionadas com o 

desempenho da actividade, decorrentes das condições de trabalho e de outros 

constrangimentos e, por outro, subcategorias relacionadas com o relacionamento 

interpessoal, nível de satisfação e recompensa sobre a actividade. Apesar de não ser a 

nossa categoria central é a que apresenta um nível elevado de frequências, decorrente da 

ênfase que os entrevistados foram dando à sua praxis nos PALOP. Permitiu-nos registar 

que, malgrado, as dificuldades de trabalho, os dilemas e os parcos apoios por parte da 

Embaixada, as subcategorias recompensa e satisfação são fortemente valorizadas, 

apresentando uma frequência elevada. 

Nesta categoria começamos por destacar a relevância encontrada com a análise 

da subcategoria satisfação com o trabalho e com a vida, a qual registou uma frequência 

de 91. Aliada à subcategoria recompensa global, que regista uma frequência elevada de 

58 e recompensa com a progressão na carreira (frequência:25), concluímos que a 

conjugação entre os valores dos indivíduos e as características do contexto de trabalho se 

ajustaram entre si, produzindo uma grande satisfação, o que vai de encontro com o que 

já apontámos na revisão da literatura (Bolívar, 2007; Rodrigues, 1995; Garcia, 1995). 

Aliás, a subcategoria condições de trabalho (irregulares, difíceis), com uma frequência 

elevada (47), comprova o que acabámos de referir: ou seja, as dificuldades existentes, a 

nível de contexto de trabalho, não foram impeditivas para a obtenção do grau de 

satisfação e de recompensa. A esta lógica de ajustamento já fizemos referência (Seco, 

2000). 

Pela análise da subcategoria adaptação (frequência:22) verificámos que ocorre 

uma adaptação boa ou razoável por parte dos cooperantes que se vão dedicar a tarefas 

ligadas à educação (subcategoria natureza do trabalho, educação, com frequência 23). 

Neste sentido a escola funciona como local de socialização (Dutercq, 2000), onde os 

actores se pautam pela colegialidade (Bolívar, 2000). Deparam-se com condições de 

vida que classificam entre o nível bom e razoável (subcategoria condições de vida, boas/ 

razoáveis, com uma frequência de 41), apesar das dificuldades de alojamento que muitos 

referem, mas que face ao contexto acabam por classificar no nível razoável. A 

subcategoria condições de vida irregulares apresenta um nível de frequência muito 

baixo (7). 

Sobre as diversas dificuldades ou constrangimentos que os entrevistados foram 

apresentando, acabámos por agrupá-los em diversas áreas. Os entrevistados, ora 
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apresentavam dificuldades relacionadas com a prática pedagógica, ora com as 

reivindicações que iam sendo feitas in loco; ora manifestavam a sua opinião sobre a 

desorganização do sistema ou sobre a situação político-social dos países; dilemas 

pessoais e profissionais que acabavam por se misturar com a existência de conflitos.      

Concordando com Sarmento (2000) a escola é um espaço micropolítico, em que 

os dilemas resultam, também, das relações de poder existentes no interior das escolas. É 

através das lógicas de acção organizacional que as escolas realizam a síntese entre as 

macro e micro políticas, sendo a política organizacional um jogo entre os diversos 

actores e as lógicas de acção são entendidas como os interesses organizacionais pelos 

quais os protagonistas de ambas as políticas lutam (Bacharach e Mundell, 2000).   

 Os dilemas, entendidos como conflitos interiores, cognitivos e práticos (Caetano, 

1992) foram distribuídos pelas subcategorias dilemas pessoais, sociais, políticos, 

profissionais e desorganização com o sistema. Os dilemas pessoais, sociais, políticos e 

os profissionais apresentam a mesma frequência (34), sendo seguidos dos dilemas com a 

desorganização do sistema, que apresenta um nível de frequência relativamente mais 

baixo (25), o que vai de encontro ao que apontámos na revisão da literatura (Zabalza, 

1991). É nosso entender que estes dilemas resultam da conjuntura que os países viviam, 

mormente a situação política e socio-económica (modelo socialista), da adopção de um 

modelo educativo híbrido (coexistência dos modelos cubano e português) e dos diversos 

constrangimentos que as escolas enfrentavam. Identificámos, ainda, os dilemas 

referenciados por Berlak e Berlak (1981): de controlo, curriculares e sociais. 

A subcategoria conflito, subdividida em existência ou inexistência deste 

fenómeno, permite-nos verificar que há o reconhecimento da “existência de conflito” 

(frequência:29), sendo este polarizado em torno do confronto com os cubanos, autores 

de um modelo que foi introduzido num determinado contexto político cujos actores, no 

terreno, não se relacionam, socialmente, com os cooperantes portugueses e a quem estes 

não reconhecem competência científica. Concordando com Musgrave (1984), estes 

conflitos resultam do peso hierárquico que os cubanos detinham na estrutura peculiar das 

escolas, já que estes “obrigavam” os outros cooperantes a concretizar os objectivos 

escolhidos.  
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As referências a conflitos com professores nativos são escassas. Surgem, 

contudo, algumas alusões a conflitos entre cooperantes portugueses ou com cooperantes 

de outras nacionalidades, quer de ordem cognitiva, quer prática (Caetano, 1992).     

Com a subcategoria práticas pedagógicas verificámos que, ao longo do 

desenvolvimento das actividades, a tónica do discurso enfatizou as dificuldades sentidas 

(frequência: 38), fruto dos constrangimentos que os países enfrentavam pois tornava-se 

inexequível uma prática pedagógica adequada, com a falta de materiais didácticos, pese 

embora o esforço de muitos em introduzirem práticas inovadoras, pois acabava por 

avançar o método do “ditado” de apontamentos. A vontade que os alunos apresentavam 

em aprender, aliada à motivação e ao seu empenho, acabou por produzir resultados 

satisfatórios face a um modelo pedagógico tradicionalista que, per si, não os produziria, 

confirmando-se o que anteriormente referimos (Bolívar, 2007).  

Face a estes constrangimentos, que poderiam conduzir à exaustão dos professores 

(Marujo et all 1999), os cooperantes não ficaram indiferentes às solicitações dos alunos, 

às dificuldades que as escolas enfrentavam, à carência das populações, porque quando 

inquiridos sobre a influência do meio no seu modo de actuação foram unânimes em 

salientar a sua capacidade de adaptação, a necessidade de conhecerem melhor a 

realidade cultural, de modificarem as suas vivências face às dificuldades e de 

reorientarem as suas práticas pedagógicas. Esta subcategoria influência do meio no modo 

de actuação apresenta uma frequência de elevação média (39). 

Pela subcategoria relações interpessoais, subdividida em “relações interpessoais 

com as entidades, alunos, povo” e “relações interpessoais com os pares”, analisada na 

perspectiva da positividade, verificamos uma frequência, respectivamente, de 35 e de 24, 

pelo que a soma se traduz por uma frequência elevada. A partilha de atitudes e de 

valores, a aceitação de cada um pelo grupo traduzem-se por este relacionamento positivo 

(Bolívar, 2000). 

O relacionamento com as entidades, alunos e até com a população, em geral, 

revela-se positivo Assim se compreende que a satisfação se patenteie elevada, até porque 

a valorização destas relações interpessoais, se sobrepôs aos conflitos. 

No que diz respeito à categoria Funcionamento da cooperação (quadro nº12) 

englobámos subcategorias referentes às dificuldades sentidas pelos cooperantes 

(inoperância dos serviços, desarticulação entre Ministério da Educação e Ministério dos 
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Negócios Estrangeiros, desconhecimento da estrutura e funcionamento dos serviços), 

bem como as soluções procuradas para a resolução dos problemas (o papel da 

embaixada nos apoios que prestava malgrado as suas dificuldades, o funcionamento 

bom/razoável dos serviços e o conhecimento das finalidades e dos objectivos da 

cooperação). Destacámos que uma das grandes dificuldades era a do reconhecimento de 

fragilidades e condicionalismos internos diversificados, seguida das dificuldades das 

embaixadas.   

Quadro nº12 

Categoria: Funcionamento da Cooperação 

Subcategorias Entrevistas (P1-P25) Totais 

Finalidades/ objs (conhece) 1   1   1   0   0   1   0   0   0   1   0   1   0   1   0   2   2   1   1   0   1   0   0   2    0   16 

Fin, objs,estru,funcio.(desc). 0   0   1   1   1   0   0   1   1   0   0   2   3   0   2   1   0   3   2   1   0   0   0   0   0   19 

Condicionalismos externos 0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0    7 

Condic.internos, fragilidads 2   0   0   0   0   2   1   0   0  13   1   0   2   4   1   2   2   0   0   9   2   1  4   7  5   58 

O papel Embx: dific/apoios 0   2   3   1   1   1   1   0   0   3   1   2   2   2   3   1   1   1   1   2   3   3   3   1   1   39 

Serviços 
(funcionam.razoável) 

0   2   0   0   0   1   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   1   1   2   2   0   3   3   1   17 

Serviços (inoperâ.desarticul.) 0   0   0   1   3   0   0   0   0   1   0   2   2   1  3    1   1   2   0   4   1   0   0   1   0   23 

Pontos fortes 1   0   0   0   0   1   0   0   0   3   0   0   0  3   0   0   0   0   0   1   0    1    1    1   0   12 

Totais 4  5   5   3   5    6   2   1   1  24   2 10   9  11  9  7  6  8   5    19  9   5   11  17  7 191 

 

Sobre esta categoria diremos que no que concerne aos objectivos, finalidades, 

estrutura e funcionamento dos serviços, há duas leituras possíveis: uma na área do 

conhecimento e outra do desconhecimento. Assim, a subcategoria “desconhece 

finalidades, objectivos, estrutura e funcionamento dos serviços” apresenta uma 

frequência mais elevada (19) do que a subcategoria “conhece finalidades e objectivos”. 

A maioria dos inquiridos refere não se ter preocupado com essas questões, porquanto os 

seus interesses se deslocavam, sobretudo, para a área de acção educativa; aliás, quando 

inquiridos sobre uma situação problemática e o modo de resolução da mesma, todos 

referem que recorreriam à embaixada, se fosse caso disso; chegados aos locais, 

verificaram que a embaixada, afinal, dispunha de poucos recursos e que pouco ou nada 

apoiava, o que se aprecia com a subcategoria “o papel da embaixada, dificuldades e 

apoios”, com uma frequência de 39. 
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Os discursos apresentam uma geometria variável, entre aqueles que reconhecem 

as dificuldades e os que criticam a falta de apoio. A falta de recursos, mormente os 

financeiros, é confirmada pela análise dos discursos dos entrevistados com 

responsabilidades políticas. Por seu turno, estes enfatizam o facto de a embaixada estar 

confinada a demais responsabilidades. Os entrevistados reconhecem a falta de 

capacidade da embaixada para dar resposta a todas as solicitações, dado não existir uma 

pessoa responsável, particularmente, para a área do ensino. 

 Na realidade, pela análise da subcategoria “inoperância/desarticulação de 

serviços”, que apresenta uma frequência de 23, valor que contrasta com a situação 

oposta, subcategoria “funcionamento razoável de serviços” (frequência: 17), verificamos 

que ocorre uma concordância na afirmação da falta de articulação entre Ministério da 

Educação e Ministério dos Negócios Estrangeiros (portugueses), organismos centrais 

neste processo da cooperação. Uma das explicações poderá residir no carácter 

descentralizador da cooperação, outra na burocracia inerente às organizações 

portuguesas. 

A centralidade do discurso reside na subcategoria “condicionalismos 

internos/fragilidades” que apresenta uma frequência elevada (58). 

Na subcategoria “condicionalismos externos”, com uma frequência muito baixa, 

(7) foi possível apurar o peso da descolonização, que se traduziu por um período difícil 

em que os rancores e as desconfianças pairavam sobre as negociações 

Quanto à subcategoria que, genericamente, designamos por “pontos fortes”, com 

uma frequência baixa (12), os entrevistados identificam nesta matéria a boa vontade dos 

cooperantes, impossível de quantificar, a formação de recursos humanos no local que 

impediu a sangria total de quadros, formação essa que se traduziu, também, por um 

grande investimento a nível da Língua e a construção de casas para os cooperantes.                   

Quanto à categoria O papel do Estado (quadro nº13), que não se encontrava 

inicialmente prevista no guião da entrevista dedicada aos professores, formadores e 

técnicos da educação, acabou por ser considerada pertinente e integrada neste estudo.  

Esta categoria diz, apenas, respeito ao papel do Estado português e ao 

desenvolvimento das políticas de cooperação sendo analisada, por um lado, na 

perspectiva dos objectivos, finalidades, interesses e estratégias utilizadas através do 

desempenho dos Centros Culturais e das Embaixadas; e, por outro, analisada na vertente 



 
383 

das dificuldades, das críticas e das recomendações que emergem do discurso dos 

entrevistados. A subcategoria referente às recomendações é a que apresenta um nível 

elevado de frequências, seguida da das dificuldades, conforme se pode verificar pelo 

quadro nº13.                

Quadro nº13 

Categoria: O papel do Estado 

Subcategorias Entrevistas (P1-P25) Totais 

Estratégias: Centr.Culturais  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0  18   4   0   2   25 

Políticas de cooperação: 
objectivos,finalidades 

0   1   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   2   0   1   0   0   0   0   0   0   5   2   6  10   28 

Politicas coop: estratégias 1   0   2   0   2   0   0   0   0   1   0   1   1   2   0   0   2   0   1   3   0   4   1   9   2   32 

Eixos estruturantes 0   0   0   1   0   2   4   0   2   2   0   2   2   4   1   0   0   1   1   1   1   3   3   5  11 46 

Críticas 1   0   2   3   1   1   2   0   1   6   0   1   2   0   1   1   3   0   1   0   1   2   1   0    1   31 

Dificuldades 0   0   0   2   2   0   2   0   2   4   0   0   2   3   1   1   0   1   5   3   2   3  11  15  2 61 

Recomendações 2   2   4   5   1   2   4   2   3   5   3   2   2   5   1   6   1   3   2   3   5   7   1   5    8   84 

Totais 4   3   8  11  6  5   12  2  8   19  3   6  11  14  6  8   6  5  10 10  9  42  23 40 36  307 

 

Os entrevistados reconhecem os objectivos, as finalidades e as estratégias das 

políticas de cooperação emanadas pelo Estado português e sobre elas detêm uma 

determinada opinião. Assim, na subcategoria “políticas de cooperação, objectivos e 

finalidades”, com uma frequência de 28, verificámos que os objectivos se centralizavam 

em torno da recuperação de vínculos, numa primeira fase, a qual coincide com um 

período em que a cooperação não estava devidamente, nem formalizada, nem teorizada; 

numa segunda fase, as finalidades passam a centrar-se num investimento a nível da 

lusofonia, ou seja, o de dar visibilidade à Língua, à formação de professores e do apoio à 

reestruturação do sistema administrativo; cria-se um quadro director para a cooperação, 

dado o carácter descentralizador da cooperação, per si, provocador de desperdícios de 

recursos humanos e financeiros. Os políticos entendem que a cooperação deveria deixar 

de ser necessária.  

Na subcategoria “políticas de cooperação, estratégias”, com uma frequência de 

32, os entrevistados entendem que as estratégias utilizadas continuam a ser as mesmas 
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de há vinte anos atrás, ou seja, o envio de professores que desconhecem o sistema 

educativo. 

Por se entender a importância do ensino da Língua Portuguesa, as estratégias 

visadas pelos governantes passam pelo desenvolvimento dos centros culturais, locais 

onde, também, funcionavam turmas. Nesta subcategoria, “estratégias dos centros 

culturais”, com frequência de 25, a opinião dos entrevistados permitiu-nos apurar que, 

inicialmente, os centros estavam mal equipados e não tinham condições. Mas, 

dependendo do esforço pessoal dos seus dirigentes, assim se tornaram mais ou menos 

activos e passaram a prestar apoio às escolas, às bibliotecas e à formação de professores. 

A subcategoria “eixos estruturantes da cooperação”, na qual englobámos a APD, 

a cooperação bi e multilateral e o papel das organizações, apresenta uma frequência 

elevada (46) e permite-nos verificar que a execução de projectos depende do apoio 

prestado pelos serviços de cooperação (Gabinete da Cooperação, ICP, IPAD).  

Com a subcategoria “dificuldades”, que regista uma frequência elevada (61), os 

dados demonstram a inexistência de quadros próprios para a cooperação, a 

desarticulação existente entre organismos, a falta de meios financeiros que, por seu 

turno, dificulta o desenvolvimento de projectos a longo prazo. Face a este quadro, os 

inquiridos entendem que os outros países executam uma política de cooperação melhor 

que a portuguesa, já que a cooperação “anda ao sabor de quem decide”. 

A subcategoria “críticas”regista uma frequência de elevação média (31) e 

complementa o que anteriormente referimos: a inexistência de articulação entre serviços 

advém do carácter avulso da cooperação, o que se traduz numa perda de recursos, não 

existindo uma complementaridade de esforços, já que não há a prática da partilha de 

boas práticas. Registamos uma mágoa, por parte dos professores, que referiram não 

terem visto o seu trabalho valorizado. 

A subcategoria “recomendações” é a que apresenta a frequência mais elevada 

(84) dentro desta categoria, o que nos permite concluir que há uma opinião formada 

sobre a formulação de políticas e sobre o que deve ser o real desempenho do Estado.  

No que concerne à categoria central deste estudo, Transnacionalização das 

políticas educativas (quadro nº14), integrámos subcategorias relacionadas com a 

governança (boas práticas), a globalização educativa e tentámos verificar qual o papel 

dos actores no processo da transnacionalização, a nível dos contributos, não olvidando 
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os constrangimentos decorrentes dos diversos contextos; por outro lado, quisémos 

percepcionar como emergem as políticas educativas e se estas são ajustadas, híbridas, 

convergentes ou desadequadas e o modo como é entendido o sistema educativo nos 

PALOP.  

Desta análise destacamos duas subcategorias que apresentam um elevado número 

de frequências: a que se refere ao sistema educativo considerado similar ao português e a 

dos contributos para a evolução da Educação nos países em estudo.  

Quadro nº14 

Categoria: Transnacionalização das políticas educativas 

Subcategorias Entrevistas (P1-P25) Totais 

Governança (boas práticas) 0   0   0   0   3   0   4   0   0   6   4   1   0   0   0   1  2  0    0   0    0     0    1   2   1   25 

Globalização educativa 0   0   1   0   2   0   0   0   0   2   2   0   0   1   0   0   0   0   1   1   2   0   0   0   0   12 

Sistema educativo (similar) 3   7   7   3   1   2   1   4   1   2   3   2   3   6   3   3   2   3   4   2   3   0   1   0   0   66 

O papel das orgs.internaci. 0   0   0   1   0   0   6   1   1   9   4   1   0   0   0   0   0   0   0   3   0   3   0   0   2   31 

Políticas educativas (inde-
fenidas, inconsistentes) 

0   0   2   0   1   1   1   0   1   0   1   0   0   0   2   0   0   0   0   0   5   0   1   2   0  17 

Interesses dos actores 2   4   0   0   1   2   1   2   2   3   2   0   1   1   0   2   0   0   0   4   6   5   0   0   0  38 

Transferência:modo,meios 3   0   0   0   3   0   3   2   2   1   5   0   0   0   2   0   0   0   1   0   1   0   0   0   0   23 

Politic. educativas  híbridas 0   1   0   1   1   0   2   0   3   3   5   2   0   1   0   0   1   0   1   3   2   0   0   0   0   26 

Politi. educa.desadequadas 0   0   0   2   0   1   0   0   1   1   1   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0   0   0   8 

Adopção modelo cubano 0   0   0   6   0   0   0   0   0   0   3   7   0   0   8   0   2   8   2   1   0   0   3   0   1   41 

Ajustamento, convergência 0   1   2   1   3   1   6   3   5   6   9   2   0   2   2   0   1   0   1   0   2   0   0   0   0   47 

Contributos p/ construção 
das políticas 

4   2   0   3   1   1  10  5   7   7   5   2   0   5   3   2   2   0   0   4   1   0   0   0   0   64 

Constrangimentos das 
politicas educativas 

1   1   5   2   1   3   0   1   2   3   3   4   0   3   1   1   1    0   0   6   5   3   3   1   2   52 

Totais 13 16 17 19  17 11 34 18  25  43  47  21 4  19  21 9 11 12  11 24  27 11  9  5 6 450 

 

O quadro teórico por nós apresentado aborda o fenómeno da globalização, 

conceito pouco verbalizado pelos entrevistados (subcategoria com a frequência mais 

baixa, 12), porquanto a maioria aponta o facto de, na década de oitenta, o conceito não 

ser usual, se bem que o fenómeno já fosse perceptível dado o interesse estratégico 
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manifestado por outros estados, através dos seus cooperantes (franceses, russos, cubanos 

e alemães de Leste). Todavia, sem este enquadramento seria difícil entendermos o modo 

de transnacionalização das políticas educativas.  

No que se refere à subcategoria “sistema educativo similar ao português” 

registamos a frequência mais elevada desta categoria (66), sendo seguida de imediato 

pela subcategoria “contributos para a construção das políticas educativas” (64), o que se 

torna interessante para a análise deste estudo. 

O facto de em determinado contexto histórico os países terem adoptado o modelo 

cubano, subcategoria “adopção do modelo cubano” (frequência 41), não significou que 

as semelhanças referidas tivessem desaparecido, pelo contrário, o processo mesclou-se. 

A diferença assentava, sobretudo, no modelo de avaliação, tendo sido imposto o cubano 

(com as provas globais, que na época não existiam em Portugal, apesar da avaliação ser 

de carácter contínuo, quer num modelo, quer noutro).  

Esta transposição do modelo cubano é o resultado de protocolos internacionais 

que os países estabeleceram, fruto “da penúria de quadros”, sendo visível o seu peso na 

gestão da administração escolar (Barreto, 2005). Aliás, o Estado cubano sempre ofereceu 

um número elevado de bolsas aos estudantes africanos, dando cumprimento a um dos 

princípios da sua política educativa. 

Neste sentido se entende que muitos inquiridos tenham referido que as 

políticas educativas eram indefinidas, inconsistentes ou até inexistentes 

(subcategoria “políticas educativas indefinidas e inconsistentes”, 17) ou 

desadequadas (subcategoria “politicas educativas desadequadas”, 8). Mas, com a 

subcategoria “políticas educativas híbridas”, com uma frequência razoável (26) os 

entrevistados descortinam a conjugação do modelo cubano, português e o 

interesse dos russos, dos alemães e dos suecos. Refira-se que há uma grande 

influência dos suecos na GB, em virtude de patrocinarem um conjunto de projectos a 

nível da educação básica. Concordando com Barroso (2006), podemos afirmar que os 

interesses, as estratégias e as lógicas de acção dos diferentes grupos permitem 

ajustamentos e reajustamentos ao processo de regulação.           

Esses interesses, agrupados na subcategoria “interesses dos actores” (38), 

agrupam-se da seguinte forma: o interesse dos suecos em escolarizar os alunos em 

crioulo, língua não dominada por todas as etnias guineenses, até ao 3º ano do 1º ciclo, 
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fenómeno entendido como a rejeição da língua portuguesa, passando esta para segundo 

plano. Este projecto era apoiado por algumas ONG’s portuguesas. Os interesses dos 

russos e cubanos em manter a sua sobreposição política controlando a educação; os 

interesses dos próprios africanos que negoceiam tudo o que lhes é oferecido e adaptam 

ao modo africano; a atribuição de bolsas de estudo por parte de diversos países; mais 

recentemente, com a liberalização, o interesse na criação de escolas privadas, fenómeno 

que se propagou aos três países do nosso estudo, para fazer face à degradação do ensino 

público e ao crescimento da burguesia local. O interesse de Portugal em manter a sua 

posição de parceiro privilegiado. Estas lógicas de acção organizacional reflectem o 

poder de uns sobre os outros (Bacharach e Mundell, 2000; Sarmento, 2000, Afonso, 

1994).  

Neste processo não estão alheias as organizações internacionais, tal como a 

subcategoria “o papel das organizações internacionais” (31) nos revela. Os 

projectos são apoiados por diversas instituições, de acordo com os seus objectivos 

e âmbito, entre as quais destacamos Fundação Calouste Gulbenkian, Banco Mundial, 

UNESCO, UNICEF, PNUD e BAD. São desenvolvidos em parcerias, com a presença de 

técnicos enviados por consultoras (CESO, SNEDE, IED, entre outras); com professores 

do ensino superior (escolas superiores de educação, faculdades, entre os mais notórios) e 

outros níveis de ensino. A presença de ONG’s tem proliferado, envolvendo-se estas na 

execução de projectos em parceria. Recentemente, os projectos apoiados pelo Estado 

português norteiam-se pelas directrizes das instituições supranacionais (Antunes, 2005).  

À nossa questão “quem e como se transferem as políticas?”, a resposta foi 

agrupada na subcategoria “transferência: modo, meios” (23). Assim, os 

cooperantes, o Estado e os responsáveis africanos estão todos envolvidos na 

transnacionalização das políticas educativas, na medida em que, na elaboração de 

documentos finais, aparece transcrito o resultado de um longo processo de trabalho em 

parceria, fruto da internalização do conhecimento e das práticas, o que vai de encontro à 

literatura referenciada (Nonaka e Takeuchi, 1995, Dolowitz e Marsh, 2000  

Phillips,2004, Stone, 2004, Barroso, 2006, entre outros).  

Todavia há constrangimentos que não podem deixar de ser referidos, os quais se 

encontram na subcategoria “constrangimentos das políticas educativas”, com uma 

frequência elevada (52). Os constrangimentos referidos pelos nossos interlocutores 

advêm da desorganização do sistema educativo, a qual é visível nas escolas: inexistência 
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de programas, de manuais, de materiais didácticos, turmas grandes, falta de condições 

em geral, que lentamente deram lugar à degradação do ensino quando os cooperantes 

foram sendo substituídos por professores nacionais sem habilitação própria e muito 

menos profissional. Estas questões não se podem dissociar da forma organizacional da 

escola, que durante décadas se pautou, sobretudo, pelo modelo racional burocrático 

(teorias clássicas, Bilhim, 2001). Referem os inquiridos que o sistema se encontrava 

desajustado à realidade devido à falta de condições, por um lado, e à inexistência de uma 

real política educativa, por outro. Camacho no seu estudo (1997) aponta os mesmos 

constrangimentos.  

A subcategoria “governança, boas práticas”, com uma frequência média (25), 

revela-nos a percepção dos indivíduos sobre a aplicação de boas práticas que pudessem 

facilitar a consolidação das políticas educativas. Assim, a par da corrupção que alguns 

referem ter encontrado, já era visível que os países só poderiam avançar com boas 

práticas, mormente com a introdução da democracia. Há um entendimento sobre a mais 

valia do que é a cooperação, entendida como troca, partilha, benefício mútuo e 

instrumento de aprendizagem, indo de encontro ao que já referimos com base no 

Relatório sobre o desenvolvimento humano (2000): a capacidade institucional do Estado 

pode ser reforçada através da participação de outras “vozes” (Ver fig.nº 2, pág.208).  

Finalmente, a subcategoria “ajustamento, convergência”, com uma frequência 

elevada (47), permite-nos visualizar o modo de ajustamento das políticas educativas 

(Afonso, 2006). Estamos perante o “empréstimo” políticas educativas (Ball, 2001, 

Phillips, 2004, Barroso, 2006), as quais são, depois, recriadas nos contextos de prática. 

Conforme referimos anteriormente, estas são reinterpretadas, ajustadas e aplicadas nas 

escolas, numa interacção dialéctica entre o global e o local. As organizações escolares 

não permanecem indiferentes aos dilemas resultantes do fenómeno da globalização, 

promotor de migração de políticas, as quais acabam por ser integradas dentro de 

contextos nacionais específicos. 

Os cooperantes, conscientes da importância do seu papel para o desenvolvimento 

da educação, tentavam contextualizar os textos de apoio, os programas, a estrutura 

curricular, numa lógica de integração dos conhecimentos socio-culturais dos alunos para 

a obtenção do sucesso, como indica Solla (2005).  



 
389 

Os currículos eram trabalhados em termos de ideias inovadoras que iam surgindo 

em Portugal, numa lógica de ajustamento, porque as opções finais eram sempre 

consensuais. Todas as adaptações implicavam um processo de negociação e o 

pragmatismo imperava, sendo a cultura de assimilação recorrente, pelo que a 

transposição das políticas educativas é entendida como um processo decorrente da 

actividade dos docentes. Camacho (1997), no seu estudo sobre a formação de 

formadores do 1º ciclo, chegou à conclusão que existia uma adaptação do sistema a um 

conjunto de soluções definidas exteriormente, existindo um forte risco reprodutor, salvo 

nas práticas inovadoras de alguns formandos, considerados individualmente. 

2.2. A análise conceptual 

Passemos à análise conceptual. Esta traduz-se numa codificação selectiva, em 

que de acordo com Flick (2005), se refinam as categorias e se delimita o esquema 

teórico das relações que se podem estabelecer entre elas (Strauss e Corbin, 1998), 

entrando, assim, na fase da narrativa do fenómeno central do estudo, estabelecendo as 

relações entre categorias por meio de um paradigma. Na base da investigação esteve 

sempre o pressuposto de que os dados a trabalhar deviam possuir qualidade, ou seja, 

deviam ser relevantes e tratados com a devida neutralidade, o que permitiria dar 

consistência ao texto.   

Tendo em conta que as memórias são fragmentadas e que as reconstruímos 

enquanto falamos, os depoimentos permitiram-nos destacar pontos de vista 

diferenciados, omitidos ou desprezados pelo poder institucional e que, de outra forma, 

estariam condenados ao esquecimento; permitiram-nos conhecer diferentes perspectivas; 

possibilitaram-nos recuperar a memória e evidenciar o papel do sujeito, ou seja, destacar 

a acção humana da estrutura social. 

Para tal, recorremos a um certo distanciamento que o trabalho interpretativo 

requer. Ser fiel aos discursos, não interferir com a nossa experiência, uma vez que 

havíamos estado, também, no terreno e, como tal, não deveríamos beneficiar os nossos 

homólogos, secundados pela metodologia da História Oral. 

Na realidade, o distanciamento dos actores em relação aos factos permitiu o 

recurso aos diversos tipos de memória (individual e social), trazendo ao de cima as 
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memórias conservadas (ou construídas a posteriori) (Vidigal, 1993) sobre uma 

determinada situação ou vivência pessoal. 

Não nos esquecemos de que no momento da interpretação é fundamental a 

triangulação dos dados, estando o investigador atento à coerência interna das suas 

deduções, tentando obter a validade da significância das interpretações e a validade 

referencial, caso já existam teorias aceites e bem definidas (Pourtois e Desmet 1992: 

132). É o momento de confirmar os dados que, recolhidos na base da adopção de 

técnicas diferentes e apoiados numa variedade de fontes, nos permitem dar-lhes 

credibilidade. Concordando com Joutard (1983), a História Oral complementada por 

fontes escritas permite avaliar a distância entre o dito e o não dito ou o dito de um modo 

diferente.  

O paradigma teórico por nós elaborado é apenas um pequeno passo numa área do 

conhecimento muito vasta e sobre a qual pouca produção científica existe, pese embora 

o facto de termos consciência da diversidade, complexidade e variabilidade dos dados 

deste estudo. 

A metáfora por nós utilizada, “transnacionalização”, aplica-se a um processo 

complexo e multiforme, como é o da educação e é usada para explicarmos o modo de 

(re) construção dos sistemas educativos dos países deste estudo, bem como as razões do 

recurso ao “empréstimo” (policy borrowing) e à transferência (policy transfer) de 

políticas. 

A transnacionalização das políticas educativas é um processo contínuo que se 

insere numa agenda globalmente estruturada para a educação (Dale, 2001) e que tem 

como instrumentos dois conceitos indissociáveis: o “empréstimo” e a transferência”. 

Concordando com Schriewer (2000), neste processo de difusão transnacional das 

políticas, a abordagem analítica dos sistemas de educação deve ter em conta as questões 

políticas indígenas, uma vez que a apropriação de modelos educacionais pode decorrer 

das necessidades de legitimação e de tomada de decisão de cada país. Neste contexto, 

internalizam-se as políticas, adoptam-se modelos de um modo selectivo (Steiner-

Khamsi, 2004), procede-se à convergência de paradigmas (Ball, 2001). 

A transnacionalização, de acordo com o nosso modelo teórico, engloba a 

transferência, a convergência, a adopção e finalmente o ajustamento das políticas aos 

contextos locais, as quais acabam por ser internalizadas (Philips, 2004) pelos sistemas 
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educativos locais. Este processo não se pode dissociar do contexto da globalização 

educativa, a qual se fez sentir em transformações observadas nas organizações e nos 

sistemas educativos em particular. As reformas educativas implementadas não foram 

alheias às decisões dos fóruns internacionais e legitimaram as decisões dos políticos 

através do “empréstimo” e da “transferência”. Os agentes da transnacionalização 

envolvem-se na “transferência” por “emulação”, “harmonização”, “redes” ou por 

“penetração” (Stone, 2004), utilizando a sua experiência e fomentando novas dinâmicas 

de mudança política. As políticas são filtradas, reinterpretadas e recontextualizadas 

(Philips, 2004, Ocks e Phillips, 2004, Van Zanten, 2004, Mainardes, 2006). 

Pela acção e lógica dos actores (acção educativa) e pelo papel do Estado (através 

de políticas de acção pública, neste caso a cooperação), as políticas são transferidas de 

um modo dinâmico e evolutivo e estão directamente indexadas a “benchmarks” 

impostos pelos organismos internacionais (Dale, 2001, Pacheco e Vieira, 2006, Antunes, 

2006). Os quadros regulatórios nacionais acabam por ser moldados pelas forças 

supranacionais (Dale, 2001) e ocorre um ajustamento “coercivo” das políticas 

educativas. 

Neste processo complexo, não poderíamos deixar de referir o papel do 

conhecimento no “empréstimo” ou na “transferência” de políticas, o qual, por vezes, 

pode ser traduzido por lições negativas (Dolowitz e Marsh, 2000). O conhecimento é 

entendido aqui como a capacidade de agir (Polanyi, 1964) e a capacidade de incorporar 

novas informações de modo interactivo e dinâmico, entre conhecimento tácito e 

conhecimento explícito (Nonaka e Takeuchi, 1995, Nonaka e Nishiguchi, 2001). 

As experiências e o conhecimento tácito dos cooperantes traduziram-se por um 

processo de conhecimento compartilhado, o qual foi transformado em conhecimento 

conceptual, contribuindo para a construção de novos sistemas educativos. A transmissão 

de conhecimentos, acompanhada da capacidade de se criar novo conhecimento, resulta 

da internalização do mesmo, o que se traduziu por boas práticas, nomeadamente, por 

projectos inovadores que foram implementados no terreno. Neste processo de 

internalização de práticas o conhecimento explícito converteu-se em tácito, dando corpo 

à dialéctica da gestão do conhecimento.   

Malgrado a dificuldade de se mensurar o valor do conhecimento incorporado nos 

bens ou nos serviços que uma organização produz, bem como nas competências e 
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experiências dos actores (Cardoso, 2007), o estudo permite-nos inferir lições positivas, o 

que nos fez eleger as boas práticas como um resultado da gestão do conhecimento. 

O esquema a seguir indicado conceptualiza o que acabamos de referir. Em jeito 

de conclusão diremos que os actores, constituindo-se como agentes da transferência, e 

sendo detentores de um determinado know-how (conhecimentos técnicos, informação, 

valores, ideias e crenças), foram proactivos nas mudanças que se desenrolaram. 

Figura nº14 

Esquema do modelo teórico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A apresentação deste paradigma teórico resultou da interpretação que a 

investigadora deu aos dados recolhidos e trabalhados. Partiu-se do discurso do 

entrevistado, o qual foi desmontado para se inferir informação e voltou-se a agregar em 

categorias, seguindo-se a lógica do quadro teórico. A partir da categoria principal, 

Transnacionalização das políticas educativas, seleccionada pela sua centralidade em 

relação às outras categorias e pela facilidade em estabelecer redes de relações com 

outras categorias, iremos agora desmontar o discurso dos actores, de modo a 

completarmos o paradigma exposto.   

A transnacionalização das políticas educativas decorre da acção dos cooperantes 

e do papel do Estado, numa lógica de aplicação de boas práticas e de internalização do 
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conhecimento, o qual contribui para o desenvolvimento geral do país e da educação em 

particular, conforme passamos a ilustrar com os dados empíricos, com recurso à 

codificação do Atlas Ti ( Ex: 1:3, em que 1 é o doc. nº1 e o 3 é a citação nº 3).  

Por variadas razões os cooperantes acedem à cooperação, entre as quais 

destacamos as mais expressivas: desejo de cooperação, razões de desempenho de cargo, 

aventura, conhecer África, conhecer outras culturas ou por solidariedade: “Eu tinha 

mesmo o desejo de ir fazer Cooperação. Nessa altura, eu tinha um amigo, que era 

suposto ir para a Guiné cooperar a convite do Luís Cabral. Eu acabei por ir e ele 

não”(26:15);  “Achei que era um desafio” (14:4; ) “Quando fui assessor do Ministro do 

Ministério do Trabalho, no XIV Governo Constitucional, para a área da formação 

profissional. Eu dava aulas na E.S.E., tinha uma turma e fazia esse trabalho. Comecei 

com a formação profissional e a dada altura, como eu já andava, nestas coisas, 

disseram-me: “podes ficar aí também com a cooperação”; “podes dar apoio à 

cooperação” Necessariamente, entre os assessores do Ministro alguém devia ter a 

cooperação. Acabei por ficar com a cooperação. Eram uns quantos dossiers. Projectos 

de terreno, intenções do governo português na Palestina e noutros países. Participei em 

algumas reuniões com a OLP; estive no norte de África; com a CPLP e com os 

PALOP.”(15:5; “Conhecer África”(9:5;); “porque estava desempregado” (18:4); “Por 

várias razões, entre as quais conhecer África, ganhar dinheiro, espírito de aventura. 

Apetecia-me sair daqui e ir conhecer outras pessoas.”(9:6) “Eu pensei que era uma 

oportunidade gira de tentar fazer alguma coisa diferente; de estar um tempo fora para 

conhecer outra cultura; de estar noutro lugar diferente.”(11:9) 

Norteados pelo espírito da solidariedade, tal como se pode ler “éramos jovens, 

idealistas; apesar daquela fase mais politizada já ter passado, havia alguma vontade de 

contribuir para as transformações sociais; a solidariedade internacional acabou por ser 

canalizada, não para opções políticas, no sentido estrito, mas para algo que nos parecia 

mais capaz de unificar, que era a cooperação com os países do Terceiro Mundo. Neste 

caso seriam os PALOP, com os quais até tínhamos afinidades. Esta foi uma das razões, 

tendo em conta o nosso idealismo da época.” (21:11), os cooperantes constroem uma 

identidade, “eu considerei-me cooperante, mesmo antes de o ser” (10:20); “ora, 

quando comecei a fazer coisas que não era esperado fazer, como foi a questão de criar 

condições para desenvolver o meu próprio trabalho como professor, porque essas 

condições não existiam, aí senti-me cooperante.” (17:18) e sobre a mesma detêm 
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determinadas representações sociais “os cooperantes de facto constituíam um grupo 

social diferente. Agora, havia dois tipos de cooperantes. Havia o grupo que dependia 

das organizações internacionais (da ONU, da Comunidade Europeia), com funções 

técnicas e depois havia os professores que estavam num escalão inferior.” (8:15)  

À partida todos os cooperantes têm uma opinião formada quanto ao perfil 

circulante, pois não ignoram as dificuldades socio-económicas em que a sua actividade 

se desenvolve: “um professor com capacidade de se adaptar às necessidades”(1:10); 

“cooperante que queria ajudar e que ia com outro espírito de missão” (7:19); “havia 

mercenários, mas havia também gente generosa” (22:17); “havia os cooperantes que 

iam com um espírito aventureiro e de descoberta de África, que queriam ver como era o 

ensino em África, grupo no qual me enquadro.”(24:26; “a terceira vaga de cooperantes 

que foi a que o nosso grupo inaugurou, era composta por gente que para além dos 

aspectos ideológicos, mantinha um certo interesse cultural. Mantinha-se o espírito de 

solidariedade e havia um interesse científico em fazer-se um certo trabalho 

cultural.(10:25) 

Desenvolvem a sua actividade com satisfação, malgrado as dificuldades e, 

sentem-se recompensados, não financeiramente, mas de um modo geral e com a 

progressão na carreira, em particular: “eu fiquei mais rica em termos da percepção da 

minha própria riqueza. Ou seja, as pessoas podem ser ricas e acharem que são pobres e 

pobres e pensarem que são ricas.” (8:44); “trabalhar com grupos diversificados é uma 

capacidade muito grande, é um enriquecimento grande.” (14:41); “recompensa em 

termos financeiros não, até porque quero sublinhar uma coisa e que é muito importante, 

é que os professores envolvidos neste projecto nunca foram pagos para produzir os 

manuais, contrariamente a outros projectos financiados pela Cooperação.”(12:60); 

“em termos económicos, não foi nada por aí além.” (1:61); “por isso é que eu digo, que 

se não formos animados por um ideal para além do científico e do imediato, não se faz 

nada. Eu tenho a ousadia de pensar que contribui para isso: perceber o sentido do 

Outro, o respeito pelo Outro o valor do trabalho, a dignificação da pessoa humana, a 

organização do trabalho...”(19:48); “sim, porque o tempo de serviço contou para a 

progressão na carreira.” (11:56) 

Referem-se a um sistema educativo similar ao português, “portanto era o modelo 

antigo; não mudaram nada.” (7:55); “havia programas antigos de Portugal. Utilizámos 

esses programas que estavam em vigor para os 3º, 4º e 5º anos antigos, correspondendo 
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ao actual 7º, 8º e 9º anos do Ensino Básico.” (7:58); “mas o sistema educativo era igual 

ao de Portugal. Não houve um esforço conjunto para fazermos qualquer coisa 

diferente.” (9:67); “muito similar a Portugal. Reconhece-se um sistema, teoricamente, 

similar ao nosso, até os mesmos períodos de férias (risos).” (19:97); “era uma cópia do 

sistema educativo português, do tempo colonial. O liceu incluía todos os anos a seguir 

ao primário. De qualquer forma, também não era semelhante ao que vigorava em 

Portugal nesse ano.” (21.94), o qual não é provocador de constrangimentos, adoptam-no 

e ajustam-no: “o facto de existir um sistema muito similar ao português não provocou 

qualquer conflito. No fundo nós íamos debitar o que tínhamos aprendido. Não tínhamos 

uma preparação prévia para fazer de modo diferente. Eu não tinha sido professora em 

Portugal, apesar de na altura em que estava a frequentar a licenciatura pensar seguir o 

ramo educacional.” (8:61) 

Transpõem os seus valores e o modelo que conhecem: “transmiti-lhes a ideia de 

que afinal os portugueses, enquanto colonialistas, não tinham sido tão maus quanto os 

outros. Transmiti os valores da vida: a responsabilidade, a solidariedade, a 

honestidade, o respeito por eles próprios.” (24:51); “adoptamos um pouco a lógica que 

existia em Portugal. Eu tinha dois níveis e o outro colega, um. Dividimos a preparação 

das aulas, ou seja eu preparava um nível e ele outro. Trocávamos as planificações e os 

materiais. Cada um corrigia os trabalhos dos seus alunos.” (24:55). Como a maioria 

não realizou o estágio profissional, vive dilemas profissionais e reproduz aquilo que 

aprendeu enquanto foi aluno: “a maioria dos cooperantes não tinha ainda dado aulas, 

não tinham estágio pedagógico. A maioria só obteve esse estágio, anos depois.”(10:28); 

“eu senti-me muito pouco preparada para o trabalho, que estava a desempenhar e tinha 

uma certa pena de que as coisas se passassem assim. Podia ter dado mais e melhor, mas 

dei o que foi possível, face à minha formação.” (8:30) “A questão que vejo hoje, de 

forma mais crítica, é a questão pedagógica. Nós carecíamos de técnicas e métodos 

adequados para aqueles alunos. O nosso conhecimento era quase nulo nessa matéria.” 

(21:68) 

Todavia, a prática pedagógica é recompensada com a motivação e o interesse dos 

alunos, a qual é traduzida por verbalizações relacionadas com a componente afectiva: 

“Desde logo as carências, a manifestação de vontade que os alunos tinham em 

aprender. Devoravam tudo o que lhes aparecia pela frente. O professor nunca ficava 

indiferente, nem diante do mais empedernido preguiçoso e negligente aluno. Por pior 
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profissional que o docente fosse não conseguia deixar de responder àquilo que era a 

solicitação dos santomenses. Era uma coisa que não passava pela cabeça de nenhum 

professor aqui. (17:21) 

 “Era gratificante encontrar nas escolas alunos com dificuldades, mas com uma 

vontade enorme de aprender. Professores que também queriam aprender e que 

trabalhando connosco aproveitavam ao máximo, aquilo que nós aqui desperdiçamos ao 

máximo. Este confronto era positivo, porque do ponto de vista humano era muito 

enriquecedor e compensador.” (22:40) 

“Trazendo à memória essa rede de relações, penso que os guineenses e os 

portugueses eram os que melhor se entendiam e que melhor se integravam. Os 

guineenses gostavam mais dos portugueses, do que dos russos ou dos cubanos, porque 

estes tinham determinados preconceitos para com eles. Havia uma relação mais fácil 

com os portugueses.”(21:81) 

 “Os portugueses misturavam-se abertamente e prova disso são as relações 

afectivas entre cooperantes e pessoas guineenses. Acho que isso foi positivo. As pessoas 

eram interessantes e a cultura muito rica. Acabei por ficar com grandes relações de 

amizade com pessoas de lá.” (21:76) 

Os cooperantes, quando se referem ao seu desempenho profissional, mencionam, 

sempre, que tentavam adaptar os materiais: “não havia manuais. Nós tínhamos que 

produzir os nossos próprios materiais. Tínhamos que comprar papel para distribuir 

pelos alunos, desde que houvesse no mercado. Caso contrário não havia nada. O único 

material que tínhamos à disposição era o quadro preto e o giz e não havia mais nada. 

Se por acaso houvesse papel no mercado e se nós o conseguíssemos comprar, 

conseguiríamos produzir materiais e distribuir pelos alunos, o que era óptimo. Mas o 

problema é que a maior parte das vezes não havia nada à venda.” (20:57) 

Aliás, as condições das escolas e a deficiente organização das mesmas não 

poderiam produzir outras alternativas, senão a de uma resignação face às dificuldades: 

“eu encontrei um sistema educativo desorganizado. Não havia coordenadas para nada. 

Contudo, eles faziam um grande esforço para que as coisas corressem bem. Estávamos 

abandonados à nossa sorte.” (8:57); “ a reprodução era uma autêntica odisseia, porque 

o Ministério da Educação não tinha tudo. Geralmente a Embaixada de Cuba cedia a 

tinta; a Embaixada de Portugal arranjava as resmas de papel; depois outra embaixada 
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cedia as máquinas que estivessem boas, porque as Xerox nem sempre estavam 

boas…quer dizer era uma verdadeira odisseia até encontramos tudo. Para os exames lá 

íamos arranjando papel, que a direcção da escola dava. Às vezes era um aluno que 

trabalhava num Banco que conseguia arranjar algum papel.” (17:85) 

 “As escolas não tinham grandes condições. Nós começamos por pintar paredes. 

Uma das coisas que fiz foi pedir dinheiro para comprar umas latas de tinta preta para 

pintar paredes que serviriam de quadro. Portanto só depois no terreno é que nos 

confrontámos com este tipo de dificuldades. Ainda encontrei alguns a darem aulas com 

um papelinho escrito do tempo colonial, sem terem onde escrever.” (19:55) 

Apesar de todas as dificuldades entendem que contribuíram para o 

desenvolvimento da educação e, consequentemente, para o progresso do país: “acho que 

contribui com alguma coisa...toda a organização dos laboratórios.” (11:88); “contribui 

ao ter dado formação aos professores. Acho, também, que se perde muita coisa pelo 

caminho. Mas, aqui, em Portugal, também se perde muita coisa. (14:35); “dei os meus 

contributos dentro das limitações que já falei. Se tivesse outras condições teria dado 

mais.”(18:81); “de certeza que contribui para o desenvolvimento do capital humano 

santomense.(…) Agora, que eu dei o meu melhor, tenho a certeza que dei. Aliás, pus 

dinheiro do meu bolso para comprar papel, por exemplo (…) para fazer os materiais 

para os alunos. (20:36); “de qualquer forma acho que estávamos a contribuir para 

aprofundar as relações culturais e a difusão da língua, seguramente através das aulas e 

dos diálogos extra que mantínhamos.” (21:53) “digamos que contribui para acabar 

com a influência cubana.”(29:31);  

Quanto aos políticos, enquanto representantes do Estado português assinam os 

acordos de cooperação, neste caso os da área da educação e entendem que a acção 

educativa dos actores, no terreno, foi fundamental para a execução das políticas: 

“Retomaram-se as relações de amizade muito rapidamente, quase milagrosamente isso 

deve-se às pessoas que andaram no terreno. Por isso era importante mandar gente. 

Tenho a certeza que nessa altura o governo agiu bem, porque era uma época difícil. Nós 

recuperamos esta relação com essa gente, num tempo infinitamente menor que os 

franceses. É quase milagroso, já que não tínhamos grandes meios. A disputa de 

interesses era enorme “ (29:63).  
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“Para nós, os senhores cooperantes desempenhavam um papel muito importante 

que era: 1º não deixar morrer a Língua Portuguesa; 2º mantermo-nos em campo, 

porque os cooperantes além de ensinarem, estabeleciam relações sociais e de convívio. 

Davam-se com as pessoas e contribuíam, sem querer, para alterar a má ideia que havia 

contra os portugueses. Esta era uma das razões, pela qual os cooperantes eram 

importantes.”(29:17)  

 A paridade entre estados nas negociações é uma questão sempre presente:  

“A Cooperação era uma questão que não tinha discussão. Todos os partidos 

apostavam nisso. Havia a convicção generalizada, que era absolutamente necessário 

retomar as relações com a África, ainda que situadas, politicamente, noutro plano. 

Actuámos sempre com grandes escrúpulos, quer os que me antecederam, eu próprio, 

quer os que me seguiram. A nossa política de valores era a de preservar com grande 

rigor a independência e a igualdade entre os estados. (29:13) 

É notória a evolução de uma linha condutora da política de cooperação, cada vez 

mais estruturada, acompanhando a própria estabilização de Portugal, após o 25 de Abril: 

“Entre 1975 e meados de 80, a política de Cooperação, em Portugal, não estava 

teorizada. Havia as direcções gerais. Os governos sucediam-se. Não havia uma linha 

condutora, coerente.” (29:43);“Comigo o governo apostou numa pessoa que iria 

teorizar, esquematizar e assumir a responsabilidade da Cooperação”(29:44).  

“Neste processo de cooperação nós chegamos tarde, devido ao processo psico-

político da guerra e do colonialismo.” (28:11); “foi um período conturbado, que o 

podemos situar entre 1974-1978. Era como se houvesse uma espécie de um buraco de 

luz.” (28:28); “em 1978, não havia nada (…). Não havia programas concretos. Era 

tudo, do género “coração ao vento” e muito boa vontade.” (28:5) 

“Não sei se terá sido mera coincidência, mas o facto foi que a seguir ao 25 de 

Abril, o processo de Cooperação foi entregue a entidades político-partidárias. 

Pergunto-me se o processo tivesse sido entregue a uma entidade governamental 

assumida, se as coisas teriam sido diferentes. Na realidade muitos dos primeiros 

cooperantes iam, mais com um espírito de militância político-partidária, do que com 

profissionalismo docente. Não quer dizer, que não tivessem feito um trabalho válido. 

Nesses anos, 75, 76, 77, foram muitos militantes do PC, que não tinham preparação 
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para o exercício da docência. Essa militância política foi-se diluindo e na década de 

oitenta já não se fazia sentir.”(24:51) 

“Não havia linha condutora coisíssima nenhuma. Toda a gente estava 

indiferente ao que se passava na Guiné-Bissau. Interesse em desenvolver a 

cultura?...Não… Sabe que isso depende muito dos funcionários.” (27:6) 

“Depois, em finais de setenta e de princípio dos anos 80 é que a cooperação se 

foi formalizando mais e se definiram melhor as acções.”(28:14); “a partir de certa 

altura eram preparados pelas Comissões Mistas, mas, nos primeiros anos não havia 

logística nenhuma. Era tudo feito “em cima do joelho”.(28:41); “a cooperação só se 

formaliza a partir dos anos oitenta, com a constituição dos programas indicativos, 

apesar de sempre ter havido acções de cooperação. Havia acções sectoriais, às quais 

estavam adstritos cinco técnicos, distribuídos por regiões geográficas.”(28:43) 

Num contexto de globalização, a viagem das políticas educativas é facilitada 

pelas condições socio-económicas e políticas em que os estados africanos vivem: 

carência de bens essenciais, falta de quadros, dependência dos países mais ricos, o 

recurso a qualquer tipo de ajuda, que a seguir à independência se posicionava ora junto 

dos países de Leste, ora junto dos países do Ocidente, “a conjuntura da época merece 

ser explicitada. Existia uma disputa de influências entre o bloco de Leste e o mundo 

ocidental. Esses países eram apoiados pelos países do Leste europeu. Digamos que 

podemos falar numa certa abundância de cooperação, de apoio. Por outro lado, eles 

jogavam muito bem com isso. Eram peritos no chamado “bargaining-power”. Aliás o 

Terceiro Mundo especializou-se nisso. Trabalhavam com uma certa mestria e se nós 

não déssemos, eles ameaçavam e iam buscar a outro lado. Uns faziam marcha- atrás. 

Esta era uma situação muito difícil. As nossas propostas eram cautelosas.” (29:39); “as 

negociações eram bilaterais. Havia uma grande influência do Leste europeu, até porque 

muitos quadros tinham feito a sua formação nesses países. (29:42).  

Visualizámos, também, a transposição das políticas educativas através da 

adopção do modelo cubano (Fig.nº13, p.363), que surge num contexto político anterior 

ao das políticas neoliberais e o qual é provocador de constrangimentos: “havia uma 

coordenadora do ensino, cubana e obviamente que queria controlar tudo e se pudesse 

eliminar os portugueses, tê-lo-ia feito. Mas não conseguiram.”(28:53); “antes dos 

cubanos tomarem conta da Educação, nós demos o programa que tínhamos feito em 
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Lisboa e levamos livros portugueses de apoio. Levamos textos de apoio e em S. Tomé 

construímos outros.”( 9:61); “os cubanos deram-me um programa feito por eles e uns 

manuais e disseram-me que a partir daquele momento tínhamos que começar a seguir o 

programa deles. Mas não havia manuais para toda a gente. Eles forneciam, também, 

textos em espanhol, que eu procurava traduzir. Eram coisas muito rígidas; os princípios 

disto ou daquilo. Eram muito teóricos. (9:63); “eu nunca os [cubanos] hostilizei. Não 

tinha feitio para tal. Não dizia nada. Não mandava vir, porque não valia a pena. Passei 

a boicotar e a trabalhar na sombra. Eles [cubanos] não metiam o nariz nas minhas 

aulas.” (9:60); “mas havia a transposição dessas políticas. Os programas eram feitos 

no Ministério da Educação da seguinte forma: havia 2 cubanos que tinham os manuais 

cubanos e passavam, para o papel, os títulos das unidades didácticas. Depois, foram 

corrigidos por alguém do Ministério. Nós tínhamos acesso a esses manuais.” (20:68) 

Quanto à imagem que os cooperantes detêm sobre as políticas educativas, na 

época em que desempenharam as funções, indicam que estas eram inconsistentes, 

inexistentes, híbridas ou semelhantes às portuguesas: “o ministro da educação [na GB] 

não tinha uma política educativa de desenvolvimento e de aproveitamento de recursos.” 

(10:65); “não havia uma política educativa, interna, na década de 80 [GB].” (16:82)  

“Na década de 80 não se falava de globalização. Sentíamos o efeito da 

transposição das políticas educativas, porque víamos os interesses dos cubanos, dos 

russos e dos portugueses. Os franceses, também, tentavam influenciar, porque aquilo, 

geograficamente, lhes interessava. Portanto havia distintos interesses políticos.”(24:96) 

“A certa altura, digamos mais ou menos seis meses depois de estar lá, fui 

convidado para fazer parte da comissão que estava a elaborar os manuais. Era uma 

comissão mista que englobava gente do Mali e da RDA, bem como guineenses.” 

(10:62);  

“Os suecos tinham um outro projecto, que era o da experimentação do crioulo 

no ensino básico, primeiro ciclo. Eles baseavam-se no princípio teórico, porque na 

prática não era assim, de que os alunos se fossem alfabetizados na língua materna 

obteriam melhores resultados. Só que o crioulo, não é a língua materna de todos os 

guineenses. (…) os alunos de facto iniciaram um projecto de aprendizagem assente no 

crioulo e quando chegaram à 3ª classe vieram ter connosco e disseram: “E agora como 

é que é…Vamos passar para o português?” E foi um problema... (19:28) 
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“Em Cabo Verde a influência francesa, na área do planeamento, era grande 

porque, por um lado, o Ministro do Plano tinha sido formado em França e por outro, 

havia no terreno a APRE, uma cooperativa francesa.” (16:79) 

A verificação da semelhança entre políticas educativas, nomeadamente com a 

portuguesa, é reconhecida, tal como se pode discorrer: 

“A reforma do sistema educativo surgiu por opção política dos governos e isto 

quer em Cabo Verde, quer na Guiné-Bissau. Foi desencadeada com grandes plenários, 

seminários, fortes discussões, amplos debates. Depois lá se foi escrevendo. Ficou muito 

semelhante à nossa. Os documentos técnicos, provavelmente, devem ter sido escritos 

pelos mesmos juristas que escreveram a nossa.” (16:66)  

“Em S. Tomé decorria uma revisão curricular com alguma influência cubana. 

Lembro-me que o ciclo preparatório eram dois anos, tal como aqui nessa época; o 

terceiro ciclo era igual ao de cá: as disciplinas eram as mesmas de cá, se bem que 

pudesse existir uma pequena variação na designação. No fundo funcionávamos lá, como 

cá.” (22:57) 

“Os sistemas educativos...basta nós olharmos para a própria estrutura dos 

sistemas educativos em qualquer dos países e está claramente expressa a nossa 

influência...uma colagem.” (16:59) 

“Os sistemas educativos deles não são propriamente cópias dos nossos, mas há 

algumas semelhanças. No Ensino Básico há, por exemplo, no primeiro ciclo, um ano a 

mais que o nosso; o nosso é de 4 anos e o deles é de 5 anos. Não sei se são todos por 

igual. Mas, os grandes temas do Ensino Básico não variam. (14:51) 

 “Há uma influência portuguesa na organização do sistema educativo, que 

continua praticamente o mesmo, que se pode verificar pelo pessoal que lá estava. A 

influência cubana é feita mais a nível institucional, porque resulta de um acordo.” 

(17:39) 

A transnacionalização das políticas educativas surge pelo modo da transferência, 

mas com um ajustamento ao contexto local ou pela adopção de modelos divergentes 

como o cubano e o português, sobre os quais se ensaiam convergências, tendo os nossos 

entrevistados consciência de que essa transferência é partilhada por diversos actores: 

“acho que todos os intervenientes têm uma cota parte nessa transposição: cooperantes, 

governo português, governo guineense. Os governantes são fruto de uma educação feita 



 
402 

na Europa e acabam por não ter uma visão específica daqueles contextos. Por outro 

lado, o governo português, ou outros governos ex-coloniais, acabam por não ter um 

conhecimento por aí além dessas realidades. Os próprios cooperantes não se encontram 

todos no mesmo patamar. Se vão com alguma experiência de ensino, terão alguma 

dificuldade em adaptarem-se a modelos novos; os que vão iniciar a carreira terão ainda 

mais, se as coisas não estiverem bem definidas.” (1:51); 

 “é evidente que a nossa tendência é a de exportar os nossos modelos educativos. 

Nós fomos com uma perspectiva prudente, por exemplo, na questão da elaboração de 

manuais. Nós víamos os livros deles e tirávamos exemplos.” (14:65);  

“nós transportávamos já um conjunto de conhecimentos teóricos e de 

abordagens que eram muito marcados por uma visão de escola, que se vem a afirmar 

em Portugal, que é a escola como unidade autónoma, com certos princípios de 

funcionamento...Talvez, digamos com algumas pitadas de escola/empresa. Víamos muito 

as questões da eficiência e tal...Mas, esta nossa visão chocava com a dos cubanos em 

que a escola era exclusivamente vista na perspectiva da escola pública. As questões de 

eficiência não se colocavam tanto.” (16:82,83) 

No fundo, todos entendem que as políticas acabam por ser ajustadas aos 

contextos: “Nós tentávamos sempre contextualizar as propostas que fazíamos. Fazíamos 

transferências de outras experiências, mas de preferência africanas.” (12:27);  

“isto tem a ver com (…) o emergir dos próprios países. Não quer dizer que 

fossem os próprios consultores a insistir, dizendo que “tem que ser assim...” Não! Era a 

própria cultura, que já existia e que era assimilada e que levava a que isto acontecesse 

desta forma.” (16:60)  

 “Acho que nós exportamos muita coisa para lá. Acho que eles adoptaram várias 

coisas, eventualmente modelos, mas acho que a interpretação é sempre muito africana. 

(13:46); 

“Não me parece que haja uma política concertada de eles importarem 

directamente os nossos sistemas educativos. Mas se tivermos em conta que a maioria de 

quadros até se forma em Portugal, necessariamente nós, neste caso o sistema educativo 

português, influenciaremos. No fundo são os nossos modelos que vão para lá, adaptados 

ao contexto africano.” (13:41). 
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Tendo em conta que essa transnacionalização é tributária da circulação do 

conhecimento, não podemos deixar de referir que in loco, a construção das políticas 

educativas se fez a par e passo com a inteligentsia local, com cooperantes, técnicos, 

“experts” enviados por diversos organismos internacionais, em que a situação periférica 

de Portugal teve algum peso, ocorrendo um processo de externalização do conhecimento 

(Nonaka e Takeuchi, 1995): “ a Lei de Bases cabo-verdiana tem muita influência da Lei 

de Bases portuguesa, como de resto acontece noutros PALOP. O quadro jurídico-

administrativo é semelhante porque quem fez para aqui, fez para lá.” (16:57); “essa 

externalização é uma externalização que é feita, por um lado, pelo consultor que vai; e 

por outro, é feita pelas instituições internacionais, embora não seja tão marcada pelo 

paradigma nacional e no caso de Cabo Verde, também surgia, pela mão dos próprios 

quadros que regressavam do exterior, formados em países distintos.” (16:74). 

 De referir, contudo, que nessa construção está sempre presente “o local”, 

ocorrendo uma simbiose sui generis: “a forma como se implementam as coisas e como 

se praticam é sempre muito africana. Nós poderemos exportar, mas a adopção que eles 

fazem é radicalmente diferente. É uma cultura diferente, portanto as marcas culturais 

são muito fortes.” (13:47); “portanto a estrutura [sistema educativo] é similar à nossa e 

isso resulta de uma ligação bastante grande à realidade portuguesa que a influenciou 

de alguma forma, por diversas razões: por razões históricas, pelos consultores, pelos 

quadros que se formaram cá, pela ciência técnica que eles receberam cá, pelo retorno 

desses quadros a Cabo Verde influenciados pela realidade portuguesa.” (16:62) 

 As áreas de planeamento estratégico, de prospectiva e de organização de 

serviços são áreas onde são, também, visíveis os efeitos da globalização educativa, 

concretamente através da circulação do conhecimento, ocorrendo uma actualização de 

conceitos e técnicas, através da incorporação de conhecimento explícito nos 

comportamentos e práticas dos actores sob a forma de conhecimentos técnicos (Nonaka 

e Takeuchi, 1995): “Eu, hoje, considero-me como uma pessoa que na área da 

prospectiva e do planeamento estratégico dei saltos. Estive à frente do DAPP, do qual 

fui Director Geral. Estive na criação do DAPP e fiquei numa área que eu gosto de 

estudar. Mas, quando eu digo às pessoas que a primeira vez que ouvi falar em 

“prospectiva”, em “planeamento estratégico”, que o primeiro contacto que tive com o 

método de Godet, de cenário, foi em Cabo Verde, as pessoas ficam a olhar para mim. 

Porquê? Porque chegou lá, primeiro, do que cá. Por acaso até chegou pelas mãos de 
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um português (…) que estava na UNESCO, por volta de 1986/87. Ele foi a Cabo Verde, 

fazer um seminário para dirigentes do Ministério da Educação e ensinou-nos os modos 

de prospectiva e de planeamento estratégico. Nós aprendemos logo e já brincávamos 

com cenários e com a análise estrutural, coisas que em Portugal ainda não estavam em 

voga. Existiam provavelmente alguns quadros a nível da investigação, mas não a nível 

do Ministério da Educação. Não havia a ousadia de querer pôr os quadros dirigentes do 

Ministério, ou quadros de escolas com uma visão estratégica da prospectiva do 

desenvolvimento da educação.” (16:73) 

No contexto actual da globalização educativa, a transnacionalização das políticas 

educativas está, ainda, indexada a decisões de fóruns internacionais e de organizações 

supranacionais (Dale,2001, Steiner-Khamsi, 2004): “normalmente há programas de 

cooperação para um triénio, entre Portugal e os PALOP, onde se elencam as diversas 

áreas de intervenção. Estabelece-se uma espécie de quadro director para a cooperação. 

Quando intervêm organizações internacionais, as negociações passam pelo IPAD. Isto 

decorre sem que haja qualquer tipo de pressão para assinatura de acordos.” (30:24) 

“Os acordos são bilaterais e os objectivos que os norteiam correspondem aos 

critérios ditados pelos organismos internacionais como, por exemplo, o Banco Mundial. 

Os projectos integram a filosofia dos programas do PNUD, da União Europeia, das 

Nações Unidas, no que concerne ao desenvolvimento.” (30:25); “neste momento, na 

área da política da educação, há uma intervenção do Banco Mundial, da União 

Europeia e dos países do norte da Europa, que estão muito activos, por exemplo em 

Moçambique.” (30:27) 

No ponto 3 dedicado aos actores e no ponto 4 dedicado às políticas, deste 

capítulo, daremos continuidade à interpretação dos dados, de modo a termos uma noção 

mais completa da problemática central deste estudo, a transnacionalização das políticas 

educativas, entendida como uma internacionalização de conhecimentos técnicos, 

resultante da partilha dos saberes de diversos actores (estrangeiros e nacionais). 

Conforme já referimos, a transnacionalização é um processo complexo, 

interactivo, multiforme, onde se conjugam as dinâmicas e as lógicas de acção de uma 

heterogeneidade de actores que fizeram parte de determinados contextos (organizações) 

e que foram construindo as políticas educativas, através de compromissos e lutas, 

desvelando intenções, produzindo textos e realizando acções concretas. Concordando 
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com Djelic e Quack (2007) este conceito é mais favorável do que o de globalização para 

descrever o objecto deste estudo, sem, contudo, olvidarmos que existe uma grande 

sobredeterminação da globalização pela ideologia e práticas neoliberais (Estêvão,  

2006). 

3. Os actores 

Neste ponto do trabalho iremos desenvolver o papel dos actores, enquanto 

executores de políticas educativas, norteados por determinados objectivos e com lógicas 

de acção diferenciadas das do papel do Estado. 

O recurso à metodologia da História Oral permitiu-nos recolher depoimentos 

sobre a temática da transnacionalização das políticas educativas, como estratégia para a 

constituição de fundos documentais que complementam as fontes escritas (Vidigal, 

1993). Deste modo, a percepção dos factos sociais tornou-se mais fácil (Thompson, 

1992), pese embora percebermos que seleccionar ou esquecer determinados factos, são 

manipulações, conscientes ou inconscientes, decorrentes de factores que afectam a 

memória individual (Freitas, 2002). 

Concordando com Ferrarotti (1991) prestámos atenção às “fissuras” ou aos “raios 

de luz” decorrentes da memória, partindo do princípio de que estas são fragmentadas e 

que as reconstruímos enquanto falamos. Os depoimentos permitiram-nos destacar pontos 

de vista diferenciados, omitidos ou desprezados pelo poder institucional e que, de outra 

forma, estariam condenados ao esquecimento; permitiram-nos conhecer diferentes 

“versões” sobre o tema em análise; permitiram-nos resgatar a memória, o vivido, para se 

construir a história e realçar o papel do indivíduo, ou seja, destacar a acção humana da 

estrutura social (Le Goff, 1984).  

Iniciaremos com a análise do estatuto do cooperante tendo em conta a legislação 

em vigor, para depois nos debruçarmos sobre as formas de contratação e finalmente 

interpretarmos os resultados do estudo empírico. 

Importa referir que nos socorremos das fontes recolhidas no GAERI, as quais se 

encontravam dispersas por diversos dossiers, pelo que optámos por sistematizá-las em 

tabelas191, o que nos permitiu obter uma visualização da amplitude dos projectos. A 

                                                 
191 Ver Anexo nº5:Fontes, Vol.II da tese. 
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utilização de fontes escritas permitiu-nos complementar as vozes dos múltiplos 

narradores, porquanto apesar de ser importante resgatar a visão de cada actor, baseada na 

experiência dos acontecimentos vividos e inseridos no seu contexto social tendo em 

conta a sua subjectividade e selectividade, sabíamos que só ouviríamos o que eles 

quisessem contar. É que o passado não sobrevive tal como aconteceu, porque o tempo 

transforma as pessoas e os seus juízos de valor.   

3.1. O estatuto de cooperante e os mecanismos de contratação 

 O primeiro Decreto-Lei que consubstanciava as acções de cooperação e que 

abarcava o estatuto do cooperante foi publicado em 1976, a 9 de Março, com o nº 180.  

 Em 1975 assinaram-se os primeiros Acordos de Cooperação Científica e 

Técnica192 entre o governo português e as ex-colónias, tendo sido promulgados 

posteriormente. Estes acordos consignavam os direitos, as regalias e os deveres dos 

cooperantes, bem como estipulavam as medidas de renúncia ao contrato, situação de 

morte do cooperante ou ainda a decisão, por parte do Estado solicitante, de decidir a 

colocação, a transferência e os locais de trabalho do cooperante, consoante as 

necessidades de serviço, permitindo assim, a utilização racional do trabalho qualificado, 

como se pode exemplificar com o art. 3º do Protocolo Adicional nº1 ao Acordo de 

Cooperação Científica e Técnica, realizado com o Estado da Guiné-Bissau e publicado 

no Diário da República, 1ª Série, nº193, de 22 de Agosto de 1977.  

 Entre 1977 e 1980 publicaram-se protocolos adicionais193 aos Acordos, 

particularizando os vectores acima referidos, cuja redacção é similar aos três países que 

                                                 
192 Cabo Verde: Acordo Geral de Cooperação e Amizade - Diário do Governo, 1ªSérie, nº22 de 27 de 
Janeiro de 1976. Acordo de Cooperação Científica e Técnica – Diário da República, 1ª Série, nº32, de 7 de 
Fevereiro de 1976. Guiné-Bissau Acordo Geral de Cooperação e Amizade - Diário do Governo, 
1ªSérie, nº22 de 27 de Janeiro de 1976.Acordo de Cooperação Científica e Técnica - Diário do Governo, 
1ªSérie, nº22 de 27 de Janeiro de 1976. S. Tomé e Príncipe Acordo Geral de Cooperação e Amizade - 
Diário do Governo, 1ªSérie, nº20 de 24 de Janeiro de 1976. Acordo de Cooperação Científica e Técnica 
- Diário do Governo, 1ªSérie, nº23 de 28 de Janeiro de 1976. (Ver anexo nº4, Vol.II da tese).  
193 Cabo Verde: Acordo de Cooperação nos domínios do Ensino e da Formação Profissional – Diário 
da República, 1ªSérie, nº51 de 2 de Março de 1977. Acordo Cultural – Diário da República, 1ª Série, nº 
83, 9 de Abril de 1977. Protocolo Adicional ao Acordo Cultural – Diário da República, 1ª Série, nº125, 
de 31 de Maio de 1979. (Ver anexo nº4, Vol.II da tese). 

Guiné-Bissau: Protocolo Adicional nº1 ao Acordo de Cooperação Científica e Técnica - Diário da 
República, 1ª Série, nº193, de 22 de Agosto de 1977. Acordo de Cooperação nos domínios do Ensino e 

da Formação Profissional – Diário da República, 1ªSérie, nº90, de 18 de Abril de 1978. Acordo nº 1 de 
Cooperação para financiamento de acções no domínio do Ensino – Diário da República, 1ª Série, 
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são objecto deste estudo. Exemplificando, poderemos tomar como referência o 

Protocolo Adicional nº1 ao Acordo de Cooperação Científica e Técnica, publicado no 

Diário da República, 1ªSérie, nº118, de 22 de Maio de 1980:   

“ (…) Os contratos de prestação de serviço previstos (…) terão início na data do desembarque do 

cooperante no Estado de Cabo Verde; (…) Quaisquer direitos, regalias ou facilidades a atribuir ao 

cooperante, como estímulo ou compensação à sua prestação de serviço em território estrangeiro, 

serão definidos por cada uma das Partes através de despachos governamentais competentes; (…) 

os contratos terão em regra, a duração de um ano, podendo ser renovados por iguais e sucessivos 

períodos; (…) por cada ano de contrato o cooperante terá direito a trinta dias de férias; (…) no 

âmbito das suas actividades profissionais, o cooperante goza dos direitos de queixa, reclamação e 

recurso contencioso relativamente a actos lesivos dos seus legítimos interesses; (…)”  

 Em 1985, verificando-se que os preceitos do Decreto-Lei nº180/76 se 

encontravam desajustados da realidade e como se registavam lacunas em certas 

matérias, como por exemplo a nível da mobilização da população activa portuguesa para 

a cooperação, o governo português promulgou o Decreto-Lei nº363 a 10 de Setembro, 

documento basilar para a cooperação, sobretudo em termos do estatuto jurídico de 

cooperante. Este só será substituído em 2004, quando é promulgado o estatuto do agente 

da cooperação.  

 Em termos jurídicos e, no âmbito deste estudo, segundo o Dec. Lei nº 363/85 de 

10 de Setembro, cooperante é todo o cidadão português que, possuindo as qualificações 

adequadas reconhecidas no exercício da sua actividade, se obrigue, mediante contrato, a 

prestar serviço no quadro das relações de cooperação (artº2º, 1). Neste sentido se 

entende que, tal como referimos anteriormente, a qualificação profissional é importante 

para aceder à profissão (Etzioni, 1974).   

 Consideram-se como qualificações adequadas as que forem definidas pelo 

Estado solicitante ou, na ausência de tal definição, as que forem exigidas em Portugal 

para o exercício das funções correspondentes às que o cooperante vier a desempenhar, 

(artº2º, 2), indo de encontro à necessidade de especialização de trabalho que já 

apontámos, (Mintzberg, 1994), necessária para desempenhar funções na escola, vista 

como organização profissional.   

                                                                                                                                                

nº250,de 30 de Outubro de 1978.Acordo nº 2 de Cooperação para financiamento de acções no domínio 

do Ensino – Diário da República, 1ª Série, nº251, de 31 de Outubro de 1978. Acordo Cultural – Diário 
da República, 1ª Série, nº 298, 2º Suplemento, de 28 de Dezembro de 1979. (Ver anexo nº4, Vol.II da 
tese). 
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 O cidadão torna-se cooperante depois da prévia autorização do Estado 

Português, através dos organismos competentes, mediante processo adequado e 

legalmente estabelecido. Compete ao Ministério dos Negócios Estrangeiros ou dos 

organismos que este designar proceder ao recrutamento de cooperantes qualificados, de 

modo a que o Estado solicitante possa seleccionar aqueles cuja cooperação deseje 

(artº3). Este podia individualizar os cooperantes que desejasse, sem prejuízo do 

estipulado na lei. 

 As entidades promotoras da cooperação poderiam requisitar os candidatos à 

respectiva entidade empregadora. A prestação de serviço é realizada ao abrigo de um 

contrato tripartido (cooperante, Estado português e Estado solicitante), ou de um 

contrato a outorgar entre o cooperante e o organismo ou entidade empregadora do 

Estado solicitante, visado por este último e pelo Estado Português (artº7).    

 Os contratos abarcavam diversas cláusulas194 e o início da prestação de serviço 

como cooperante contava a partir da data do desembarque no Estado solicitante. O 

Estado português tinha a seu cargo as despesas de transporte das bagagens do 

cooperante e dos seus familiares, bem como o pagamento de um complemento de 

remuneração mensal195 a que o mesmo tivesse direito.  

 Da leitura deste Decreto-Lei verifica-se que, na situação de contrato tripartido, 

se o cooperante chegasse a Portugal e tivesse dificuldades em reassumir as suas funções 

na data em que lhe caberia, o Estado português suportaria os encargos correspondentes 

ao vencimento a que ele tivesse direito, no organismo ou serviço de origem, até ao limite 

de 5 dias. Aos efectivos de empresas públicas ou privadas era-lhes garantido o lugar 

enquanto durasse o exercício das funções como cooperante. Aos agentes administrativos 

era-lhes assegurado o regresso à situação em que se encontravam à data da cooperação, 

desde que tivessem três anos de serviço ininterrupto. A prestação de serviço em 

                                                 
194 De acordo com o Dec. Lei, nº363/85 de 10 de Setembro, artº5, são 17 cláusulas: a)objecto do contrato; 
b) Duração e renovação do contrato; c) Garantias de contagem de tempo de duração do contrato; d) 
espírito da cooperação e) situação do cooperante face à lei do Estado solicitante; f) remunerações; g) 
transferências monetárias; h) direitos do agregado familiar; i) garantias sociais; j) habitação e alojamento; 
l) doenças e acidentes de trabalho; m) transportes; n) isenções aduaneiras; o) férias; p) resolução do 
contrato; q) legislação aplicável; r) foro ou arbitragem convencionados.  
195 O montante do complemento de remuneração era estabelecido por despacho conjunto dos Ministros dos 
Negócios Estrangeiros e das Finanças e do Plano. O pagamento das remunerações mensais competia ao 
Ministério dos Negócios Estrangeiros.  
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cooperação era equiparada a comissão de serviço público por tempo determinado. As 

rescisões e renovações de contrato encontravam-se devidamente salvaguardadas. 

 Importa ainda referir que o Estado português poderia realizar acções de 

formação para o pessoal inserido nos programas de cooperação com o objectivo de uma 

inserção correcta do cooperante nas comunidades para onde fosse desenvolver o seu 

trabalho.  

 Constituíam deveres do cooperante para com o Estado português (artº19): 

“Cumprir com diligência as obrigações contratuais que tiver assumido; dignificar a cultura 

portuguesa e os valores e princípios jurídico-constitucionais vigentes e aceites na comunidade 

portuguesa”. Em relação ao Estado solicitante o cooperante não deveria prejudicar as relações de 

cooperação entre o Estado Português e o país acolhedor, bem como deveria “ abster-se de 

comportamentos que colidam ou de alguma forma signifiquem abusiva interferência com 

interesses, princípios e orientações definidas pelas autoridades do Estado solicitante”.   

Já anteriormente referimos que os objectivos da política externa portuguesa que 

foram sendo traçados, a partir de 1974, se articularam com as orientações da política 

nacional, tendo em conta o desenvolvimento dos países africanos e o princípio da 

parceria, sem descurar a identidade portuguesa. 

Em 1988, o governo português assinava com Cabo Verde o Protocolo Adicional 

nº 3 ao Acordo de Cooperação Científica e Técnica196, o qual previa a requisição de 

técnicos portugueses para trabalharem como cooperantes em empresas privadas cabo-

verdianas ou portuguesas, que operassem naquele país, sem quaisquer encargos para 

Portugal. 

O Dec.Lei nº363/85 será revogado pela Lei nº13/2004 de 14 de Abril que 

estabelece o enquadramento jurídico do agente de cooperação portuguesa e define o 

respectivo estatuto jurídico. Assim, agente da cooperação197 será todo o cidadão que, ao 

abrigo de um contrato, participe na execução de uma acção de cooperação financiada 

pelo Estado português, promovida ou executada por uma entidade portuguesa de direito 

público ou privado sem fins lucrativos em países beneficiários (artº2). 

                                                 
196 Diário da República, 1ªSérie, nº161 de 14 de Julho de 1988. 
197 De acordo com os dados recolhidos em www.ipad.mne.gov.pt, a 27/12/05 existiam 71 agentes de 
cooperação, na área do Ensino Básico e Secundário, em Cabo Verde, 15 em S. Tomé e Príncipe e 18 na 
Guiné-Bissau, no mesmo sector.   
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Apesar de se encontrar fora das balizas temporais deste estudo importa referir 

que a entidade tutelar deste novo processo, o IPAD, manterá um serviço de apoio aos 

promotores e executores da cooperação, (artº22) disponibilizando informação 

actualizada sobre usos e costumes do país receptor, indicações básicas sobre a vivência 

quotidiana, nomeadamente nas áreas da saúde e alimentação, bem como a caracterização 

socio-económica do país e o contexto em que se integra a acção de cooperação. 

Como já referimos anteriormente os projectos desenvolvidos obedecem ao 

espírito descentralizador e o governo tem, por exemplo, apoiado as ONG´s, que têm 

requisitado professores, como é o caso, da Fundação Champagnat da Congregação dos 

Irmãos Maristas (Moçambique), ou do Voluntary Service Overseas (VSO), organização 

britânica a trabalhar em Portugal desde 1997, em pareceria com a OIKOS. 

 Por outro lado, recolhemos informação sobre os constrangimentos orçamentais 

que o governo português enfrentou e as medidas aplicadas para a redução de gastos com 

a contratação de docentes. No início do segundo milénio o número de cooperantes ao 

abrigo do Dec. Lei nº363/85, de 10 de Setembro, era diminuto, quase inexpressivo, 

porquanto passara a existir um novo regime jurídico enquadrado pela Lei nº13/2004, de 

14 de Abril, que instituía o estatuto de agente de cooperação198. 

 Apesar de, legislativamente, os papéis estarem bem definidos, em termos 

contratuais, a prática revelou-se contraditória aos normativos por diversas situações: os 

estados africanos, recém-formados, não reuniam as condições para albergar os 

cooperantes e prestar o apoio inscrito na lei; o Estado português entendia que essa 

responsabilidade não lhe devia ser imputada uma vez que os acordos assinados o 

libertavam de tal encargo. A falta de condições, o choque/encontro com a realidade é um 

dos pontos que mais emerge do discurso dos entrevistados, uma vez que, consideravam 

estar votados ao abandono por parte das entidades tutelares.     

                                                 
198 Agente de cooperação é todo o cidadão que, ao abrigo de um contrato, participa na execução de uma 
acção de cooperação financiada pelo Estado português, promovida ou executada por uma entidade 
portuguesa de direito público ou por uma entidade de direito privado de fins não lucrativos em países 
beneficiários. O estatuto pode ser reconhecido ou conferido por equiparação, por despacho do ministro do 
MNE, desde que preenchidos os requisitos exigidos pela Lei. Informação retirada a 27/12/05 de 
www.ipad.mne.gov.pt 
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3.2. O acesso à cooperação 

Concordando com Benavente (1990) a vocação para o ensino encontra-se entre 

as razões que levaram os cooperantes a aderirem à profissão de professor e, por 

conseguinte a embarcarem num projecto norteado pela solidariedade e por razões de 

ajuda aos novos estados.    

De acordo com as pesquisas realizadas, o acesso à cooperação fez-se de 

diversas formas: através de outros cooperantes que já estavam ao serviço de cooperação, 

por conhecimento através de anúncio publicado em jornal nacional, por conhecimentos 

nas embaixadas, por contactos político-partidários e já na década de noventa por 

concurso. A modalidade concursal acabou por vingar, tal como se pode ler pelo ofício nº 

2948 de 6 de Março de 2001, em que a directora do GAERI solicitava à directora geral 

da Administração Educativa, 2 elementos desses serviços (DGRE) para integrarem a 

equipa que iria seleccionar os candidatos. Havia, portanto, uma comissão que 

organizaria o processo e avaliaria as candidaturas. 

Das inúmeras cartas dirigidas ao GAERI, por parte de professores interessados 

na Cooperação, identificámos uma resposta tipo, que passamos a descrever. O docente 

podia identificar uma instituição africana que estivesse interessada na sua colaboração e 

esta deveria canalizar o pedido da requisição para Portugal, através da embaixada 

portuguesa no país em questão. Poderia, também, o interessado dirigir-se ao Instituto de 

Cooperação Portuguesa a fim de recolher informações sobre eventuais estabelecimentos 

de ensino dos PALOP que necessitassem de cooperantes portugueses com o perfil do 

candidato. Podiam, ainda, contactar escolas oficiais portuguesas ou escolas com 

paralelismo pedagógico, ou seja escolas particulares e cooperativas locais que dispusesse 

de paralelismo pedagógico com o ensino oficial português.  

As escolas portuguesas faziam a contratação através do DEB (Departamento do 

Ensino Básico) desde que os candidatos tivessem vínculo à função pública. Os 

professores provisórios podiam fazer uma cooperação pontual. Diversas escolas tinham 

paralelismo pedagógico, como é o caso da Escola Portuguesa e da Escola Passo a Passo, 

na Guiné, do Instituto Diocesano João Paulo II e da Escola Portuguesa, em S. Tomé. Por 

vezes, nem sempre os professores acabavam por usufruir do estatuto de cooperante199.  

                                                 
199 Encontramos documentação alusiva à anomalia da contratação de duas docentes, para a Esc. Port. De S. 
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É importante referirmos que os grandes contingentes de cooperantes enviados 

após a Revolução de Abril, na primeira metade da década de 80, foram sendo 

substituídos por pequenos grupos, sendo comum a contratação de docentes sem vínculo 

à função pública200, se bem que ainda fossem professores destacados e requisitados. Um 

grande número de documentos consultados centra-se, então, em torno do tempo de 

serviço que muitos desejavam ver equiparado, aquando do seu retorno a Portugal, para 

acederem ao concurso nacional de professores. Por outro lado, a necessidade de redução 

de custos, por parte do governo português, é também notória, como referiremos mais 

adiante. Tornava-se mais rentável enviar um docente sem vínculo à função pública do 

que alguém que já estivesse na carreira e que teria de se deslocar como requisitado ou 

destacado.  

Analisando os últimos anos da nossa baliza temporal, verificámos que se exige 

uma estandardização de qualificações profissionais para se aceder à profissão, mormente 

através de concursos (Etzioni, 1974), uma vez que o recrutamento incidiu sobre docentes 

profissionalizados. Assim, no âmbito do Acordo de Cooperação Técnica entre Portugal e 

Cabo Verde, em 1998/99 contrataram-se 23 professores, jovens, habilitados com a 

Licenciatura do ramo educacional para leccionaram Língua Portuguesa. Entre 1999/2000 

contrataram-se 80201 docentes que leccionavam L. Portuguesa, Físico-Química, Inglês, 

Matemática, Educação Artística e Educação Tecnológica, os quais foram distribuídos 

por nove ilhas do arquipélago, ou seja, a actividade profissional é, totalmente, assumida 

por profissionais (Etzioni, 1974, Mintzberg,1995). 

Em 2000-2001, os docentes que não renovaram os contratos não foram 

substituídos. Contrataram-se, apenas, alguns docentes de Matemática, área considerada 

carenciada. Em Julho de 2001 foi aberto concurso para recrutamento de docentes para 

Cabo Verde e apareceram 900 candidatos, o que demonstra o interesse pela cooperação.  

                                                                                                                                                

Tomé, Cooperativa de ensino privada, financiada pelo Estado português através do Instituto Camões, ao 
abrigo do Dec. Lei nº553/80 de 21/11. 
200 Encontramos referência à contratação de 40 docentes, sem vínculo à função pública, para irem dar 
aulas para Cabo Verde, Guiné e S. Tomé, em 2001/2002.  

201 80 docentes contratados sem vínculo, a saber: 23 docentes assinaram contrato a 28 de Dezembro de 
1998; 50 em 27 de Novembro de 1999; 26 em 25 de Setembro em 25 de Setembro de 2000. Os docentes 
assinam contrato por um ano renovável até um período de 4 anos. Para o ano lectivo 1999/2000, 19 
docentes não renovaram contrato.Estes docentes são contratados ao abrigo de um acordo de cooperação 
assinado entre as autoridades de Portugal e Cabo verde, aprovado pelo D. L. nº110/76 de 7 de Fevereiro. 
Em 2000/2001 encontramos referência a 5 requisitados; 81 contratados (ME/ICP/PALOP) 
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O envio de cooperantes, em finais da década de 90, dependia dos projectos em 

execução, como é o caso, por exemplo, do projecto de apoio ao desenvolvimento do 

ensino secundário (PADES), criado em 1998, que implicou a presença de 85 professores 

portugueses contratados para manter em funcionamento as oficinas de Ciência, Língua e 

Cultura para actividades de pesquisa, formação e divulgação, tendo em vista a melhoria 

do ensino secundário e a qualificação de professores (fonte: CV/01.02). O recrutamento 

incidia sobre jovens recém-licenciados por motivos financeiros e “esperava-se que a sua 

juventude fosse um factor facilitador da integração na vida da escola e da comunidade” 

(fontes: CV/02.02;CV/04.02). 

Nas contratações para Cabo Verde, em 1999, foi constituído um júri composto 

por representantes do GAERI, DGAE e ICP e criou-se uma bolsa de cooperantes que 

veio a ser utilizada para o recrutamento para a Guiné-Bissau, em 2000. Há a 

preocupação, neste processo, da intervenção do Ministério da Educação da GB, nas fases 

de selecção, contratação, acompanhamento dos professores portugueses, pedindo-se a 

comparência de um elemento da embaixada, como representante daquele organismo, a 

estar presente nas entrevistas a realizar pelo GAERI (fonte:GB/17.00). 

No que concerne à Guiné-Bissau, em 2000, foram contratados 10 docentes202 

sem vínculo ao Ministério, ao abrigo da alínea b) do nº 1, do artº 1º, do Acordo de 

Cooperação Científica e Técnica, com contratos renováveis, automaticamente, até três 

anos consecutivos. O protocolo foi realizado entre o Ministério da Educação português, 

o Instituto de Cooperação Portuguesa e o Ministério da Educação da Guiné-Bissau. 

Todavia, mantêm-se os critérios de exigência a nível do recrutamento: docentes 

profissionalizados, combatendo-se o arrivismo de que fala Nóvoa (1999), uma vez que 

nos primeiros anos muitos “passaram”, apenas, pelo ensino.   

O acordo assinado entre o Estado português e a Fundação Evangelização e 

Culturas (FEC), em 2001, permitiu que os cooperantes que embarcassem neste projecto 

vissem o seu tempo de serviço equiparado a serviço docente oficial. Estes cooperantes 

foram para o interior do país, onde escasseavam os meios, com condições similares às 

                                                 
202 Este número manteve-se em 2001-2002. no ano lectivo anterior o nº era de 11 contratados e 2 
professores requisitados. 
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dos missionários203.  

No início do segundo milénio são visíveis os esforços do governo português no 

sentido de reduzir os gastos, sobretudo através da análise da documentação referente a 

S.Tomé e Príncipe
204. 

No ano de 2001 diversos documentos abordam a questão da redução de custos 

na educação. Em despacho do Secretário de Estado pode ler-se: “(…) é imprescindível a 

progressiva redução do número de docentes que, anualmente, são requisitados, pelo que 

o contingente estabelecido pelo ICP, para o ano escolar de 2001/2002 é de 35 

professores…tendo em atenção os projectos e as actividades em curso.” 

Pela informação nº 48/02 de 3 de Outubro de 2002, (GAERI-ECD) verifica-se 

que a 13 de Abril de 1999 foram destacados 10 docentes, QND’s, para prestarem apoio 

ao desenvolvimento do Ensino Secundário aquando da visita de Sª Exª o Primeiro 

Ministro de Portugal a S. Tomé. Em 2001/2002 foram substituídos por jovens sem 

vínculo à função pública. Neste ano foram contratados, também, dois docentes para o 

Instituto Diocesano de Formação (IDF). Em 2002/03 previa-se que se mantivessem doze 

professores, com a possibilidade de se seleccionar mais um para apoio à gestão e 

orientação pedagógica. Nesta informação pede-se que o tempo dos docentes seja 

equiparado a serviço oficial como já ocorre em Cabo Verde e na Guiné. 

Há entidades que requisitam os docentes e se encarregam dos custos: Instituto 

Piaget; Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar; Juventude Mariana Vicentina 

(JMV); JRS; VSO (Voluntary Service Overseas, ONG britânica a trabalhar em Portugal 

desde 1997, em parceria com a OIKOS, Cooperação e Desenvolvimento) e que actua em 

Moçambique. 

Os números que a seguir apresentamos dizem respeito às pesquisas efectuadas 

no GAERI, relativas a Cabo Verde, Guiné-Bissau e S. Tomé e Príncipe, porquanto era 

nosso objectivo inicial constituir uma base de dados, a qual não foi possível concretizar, 

por não nos ter sido dada qualquer resposta por parte do IPAD. Deste modo a falta de 

                                                 
203 Veja-se o artigo publicado no Diário de Noícias de 14 d Janeiro de 2001, com o título: “Igreja e Estado 
divulgam língua portuguesa na Guné-Bissau.”  

204 Para o ano lectivo de 2000/2001 encontramos referência a 4 docentes requisitados (ICP/MEA); 7 
destacados (ME/ICP) no âmbito do acordo assinado entre os dois estados aquando da visita oficial do 1º 
ministro a S. Tomé, em Abril de 1999; 1 professor requisitado, pelo DEB, para a escola portuguesa. 
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dados inviabilizou essa intenção. Os quadros nºs 15,16 e 17 dão-nos uma visão do 

número de docentes que estiveram nesses países. 
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   Quadro nº 15 

Cooperantes em serviço nos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa 

Gabinete Coordenador 

Cooperação 

Direcção Geral para a Cooperação ICP 

              

1974 

1975 

 

75 

76 

1976 

1977 

1977 

1978 

78 

79 

1979 

1980 

80 

81 

1981 

1982 

82 

83 

83 

84 

1984 

1985 

1985 

1986 

1986 

1987 

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

Ensino   67 83 105 186 283 585 518 340 339 297 257 217 160 81 79 66     

Saúde   39   9     2    5   15   22   22   22   23   22   16   16   15 11 14      

Diversos    1   2   12  12   20   33   20   20   13   12     9     9     8   3   5      

Total 107 94 119 203 318 640 560 382 375 331 282 242 183 95 98 79 60 52 52 52 

Fonte: Portugal, Dez Anos de Cooperação (p.78) 
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               Quadro nº16 

                     Cooperantes em serviço nos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (1998-2002) 

               (Com base em dados recolhidos no GAERI) 

 

 

 

                             
Contratação  

 

 

Países/anos lectivos 

Requisitados 

(Dec. Lei nº363/85 de 10/09) 

Estatuto de Cooperante 

Requisitados – 
DEB (2001); 
GAERI(2002) 

Requisitados 

ONG e outras entidades 

 

Destacados 
 

Contratados 

 1998 

1999 

1999 

2000 

2000 

2001 

2001 

2002 

2000 

2001 

2001 

2002 

1999 

2000 

2000 

2001 

2001 

2002 

1998 

1999 

1999 

2000 

2000 

2001 

1999 

2000 

2000 

2001 

2001 

2002 

Cabo Verde 2 4 5 2        1   2 5   80 80 80 

S.Tomé 3 4 4 4 1     1    5  7   12 

Guiné-Bissau  5 1 2 2    1   1 3 1   10 10 

Angola 2 3 2 1 12 12   1 1  1    

Moçambique 4 8 5 1 39    39 

 

3 3 3 1 4 1    

Totais 16 20 18 9 52    55 3 3 7 15 5 9 80 90 102 
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O quadro nº 17 sintetiza a recolha de dados feita no GAERI, relativa aos anos de 

1998 e 2002, a qual engloba docentes destacados, requisitados e sem vínculo à função 

pública, sendo visível um crescimento a partir de 1999, fruto da implementação de 

alguns projectos de que já falámos. 

 

                                                     Quadro nº17 

                                            Totais de cooperantes 

      (1998-2002) 

 1998/1999 1999/2000 2000/2001 2001/2002 

CV 7 84        85         85 

GB 8         2        12        14 

STP 8         4        12         17 

Totais 23 90      109       116 

 

  

3.3. Os actores: utopias, vivências e dilemas 

De acordo com o exposto anteriormente, o acesso à cooperação e as formas 

como tal acesso se concretizou, não se podem desligar da figura do cooperante em si, ou 

seja da simbiose existente entre o sujeito pessoal e o profissional. Registámos as nossas 

impressões em “notas de campo” (Anexo nº8, Vol.II, da tese) e muitas vezes nos 

questionámos sobre as razões que moveram os professores ou os técnicos a deslocarem-

se para países africanos sobre os quais a maioria tinha uma informação menos positiva, 

dadas as dificuldades socio-económicas que esses países atravessavam.  

Sabendo que as alterações nas formas de governo têm implicação na educação 

(Burbles e Torres, 2001) e que a escola é um construído social marcado pela 

contingência resultante de diversos constrangimentos (Canário, 1995), escrevemos em 

“notas de campo” que partir de uma Europa, “onde há tudo” e ir aprender a viver com o 

“essencial”requer uma grande abertura de espírito e sobretudo construir soluções 
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diariamente. Os actores deste estudo revelaram uma dimensão humana e profissional à 

altura da “missão” que tinham em mãos, a qual se traduziu por um processo de 

aprendizagem constante, pois foram incorporando novas experiência e informações, que 

os estimularam a participar em determinados projectos (Davenport&Prusak, 2001). 

Por outro lado verificámos que as trajectórias de vida se entrecruzaram com o 

ciclo profissional, as quais combinadas permitiram a construção da identidade do 

cooperante, em determinado contexto histórico e organizacional, o que nos leva a 

reiterar o que já referimos no quadro teórico: a identidade é um constructo em 

permanente transformação (Garcia, 2003).  

Se, por um lado, os cooperantes tinham interesse em ir cooperar e os 

países africanos em receber cooperantes para resolverem o problema, “tout 

court”, do ensino, por outro, o governo português tinha interesse em enviar, 

rapidamente, jovens que pudessem ajudar a sarar as feridas resultantes do período 

de colonização portuguesa, conforme referiu Ergino (entrevista nº17, Vol.II da 

tese):  

“Para nós, os senhores cooperantes desempenhavam um papel muito importante que era: 

1º não deixar morrer a Língua Portuguesa; 2º mantermo-nos em campo, porque os 

cooperantes além de ensinarem, estabeleciam relações sociais e de convívio. Davam-se 

com as pessoas e contribuíam, sem querer, para alterar a má ideia que havia contra os 

portugueses. Esta era uma das razões, pela qual os cooperantes eram importantes.”  

A época era propícia ao espírito revolucionário e os idealismos progressistas 

imperavam, conforme já registámos anteriormente. Por diversas razões, os cooperantes 

enveredam por esta via: por motivos relacionais, ou seja, porque estão integrados num 

grupo de amigos ou de colegas e, por razões decididas pelo colectivo, embarcam na 

experiência; por motivos pessoais (simpatia pelos novos regimes políticos; conhecer o 

socialismo africano; aventura; atracção que a África exerce sobre si). A influência do 

imaginário de África é um domínio que, per si, requer outro tipo de estudos; por razões 

centradas no país, ou seja, razões de ordem de social (a ajuda, a solidariedade); por 

razões de ordem económica (ter um emprego, ganhar algum dinheiro e, 

simultaneamente, conhecer África); por motivos de realização profissional (interesse 

em conhecer outro sistema de ensino ou ver como era a educação socialista). As razões 

de ida são tão diversificadas, quantos os cooperantes que existem no terreno. 
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Os interesses dos cooperantes são, assim, visualizados por quem detém 

responsabilidades políticas (Ergino, entrevista nº17): “Penso que uns devem ter ido por 

ideologia. Como tinha havido a revolução aquilo era um sonho. Ajudar os outros; a 

aventura; fugir deste ambiente; arranjar emprego; resolver problemas pessoais; por 

missão…enfim uma variedade de vontades. Outros queriam ir cooperar, ajudar (…)” 

A associação entre a utilidade de ser solidário e as novas experiências aliadas ao 

espírito de aventura, induzirá um bom número de cooperantes a lançar-se na primeira 

aventura de colaboração de trabalho num PVD, o que vai de encontro aos resultados 

obtidos por Pereira (1991). Muitos cooperantes acabam por desempenhar funções que 

em Portugal nunca o fariam, alargando as suas práticas funcionais, como por exemplo 

na área da assessoria e planeamento. Refira-se que o grosso do contingente é constituído 

por gente nova e sem experiência profissional. 

Conforme já referimos a maioria acede à cooperação através dos seus 

conhecimentos pessoais. O processo de mobilização é feito através de um circuito 

fechado porque os cooperantes vão à embaixada e depois são seleccionados, ou, por 

vezes, esta indica o nome do cooperante ao Gabinete de Cooperação, ou, porque há um 

amigo que conhece o circuito. Os convites, a proposta por parte de alguém ou a 

iniciativa pessoal contam-se, também, entre as formas de recrutamento. De acordo com 

Pereira (1991), até 1979, o anúncio foi a maior forma de recrutamento, mas a partir 

dessa data o processo sofre alterações. Refira-se que alguns dos nossos entrevistados 

foram por inerência de funções.  

As regras virão a estar mais definidas, só na década de 90, com a criação do 

GAERI, conforme referimos anteriormente. As orientações emanadas pelo gabinete 

da Secretária de Estado da Administração Educativa205, em 2001, referem que a 

colocação de docentes na cooperação só poderia ser feita mediante a figura da 

requisição de docentes, por dois anos escolares renováveis, a qual poderia ser 

feita pelo MNE, através do ICP, ou pelo ME, através do GAERI.  

Ao GAERI cabe a coordenação de todos os procedimentos relativos à requisição 

de docentes para o serviço de cooperação em função da quota fixada pelo Ministro da 

                                                 
205 Informação nº 71-SEAE/PTP/2001 de 18 de Junho (GB/18.01) 
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Educação. Dá-se abertura para afectar, mediante determinadas quotas, docentes 

destacados a projectos considerados pertinentes pela Tutela. 

Todavia, registe-se que, actualmente, o envio de cooperantes para estes países 

continua a obedecer aos mesmos critérios de há 20 anos, ou seja: o envio de jovens 

cooperantes, sem qualquer vínculo à função pública, apesar de, presentemente, estarem 

em vantagem, na medida em que já detêm a habilitação profissional. Todavia, mantém-

se a ausência de uma experiência adequada ao contexto africano. A grande vantagem 

em relação aos primeiros cooperantes é a da instituição de um subsídio de instalação e a 

existência de alojamentos condignos, dada a criação de bairros para os cooperantes.   

 Assinale-se o desperdício de experiências, por parte de quem já esteve no 

terreno. Se fossem chamados para actuar, certamente contribuiriam para um melhor 

funcionamento da cooperação. Há uma perda de informação porque esta não é 

aproveitada e os que partem têm de reaprender tudo, com custos pessoais, porque não há 

uma articulação entre organismos de apoio. 

Apesar de muitos cooperantes conhecerem as condições em que estes países se 

encontravam, registámos as suas opiniões críticas face à ausência de informação escrita 

que os pudesse enquadrar na sua nova situação profissional. Chegados aos locais, não 

havia qualquer ligação com o Ministério da Educação português, entrando em cena o 

tradicional e afável espírito lusitano “do desenvencilhar-se como se puder” (Filémon, 

Entrevista nº4, Vol.II da tese)    

A figura de cooperante é uma figura que é reconhecida pela sociedade, pelos 

pares e pelos alunos, o que significa que os professores cooperantes eram vistos como 

verdadeiros profissionais (Huberman, 1995). É uma figura que se constrói no terreno, 

pese embora o facto de muitos se considerarem cooperantes, após a assinatura do 

contrato, ainda em Lisboa. Mas, a grande maioria, só se reconhece como cooperante 

quando chega ao local e inicia o desempenho das suas funções.  

Conforme referimos anteriormente, a identidade é um espaço onde se constrói o 

ser e o estar na profissão, um processo complexo em que se conjugam a história pessoal 

e a profissional de cada um, impossível de separar o eu profissional do pessoal (Nóvoa, 

2000). Muitos cooperantes referiram ter aprendido e crescido muito ao longo do 

processo de cooperação. Consideram esta experiência marcante e têm uma imagem 

positiva do seu desempenho enquanto formadores e avaliadores. 
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A diferenciação salarial que muitos constatam, uma vez chegados ao local, face 

aos cooperantes que estão por instituições internacionais, conduz a uma hierarquização 

social, mais representativa do que real, porque o desempenho das funções acaba por ser 

transitório, ou seja: terminado o contrato há o regresso ao país de origem. A sociedade 

local mantém a sua estrutura, até porque os cooperantes se consideram como um “grupo 

à parte.” 

Apesar de se reconhecerem como privilegiados, porque conseguem aceder mais 

facilmente aos bens essenciais, ou porque privam com as elites locais, muitos vivem 

dilemas permanentes, a nível moral (Elliot,1985), de culpabilização sentida pela 

situação de pobreza que o país atravessa, o que se reflectia na organização social. 

Contudo, descortinámos uma grande afectividade para com os alunos, indo de 

encontro ao que aponta Dubar (1991), quando se refere ao compromisso altruístico que 

é a profissão de professor, reflectindo-se este na situação de bem-estar consigo próprios 

e de satisfação com a vida em geral. Quase todos, recordaram com saudade, o seu 

desempenho e referiram que, com outras condições, poderiam ter feito muito mais. A 

aprendizagem sobre o essencial, depois de separado o supérfluo, aliada à avidez que os 

alunos demonstravam em aprender, foram factores focados por todos os entrevistados, 

de forma positiva.   

Os primeiros protocolos assinados, em 1974, em Argel, com S.Tomé e Príncipe 

e Guiné-Bissau e em Lisboa com Cabo Verde, viriam a ser substituídos, em 1975, por 

acordos de cooperação, nos quais Lisboa se comprometia a enviar “pessoas e entidades 

qualificadas” para apoiar o processo de desenvolvimento científico e técnico destes 

países. Contudo, não se vislumbra qualquer tipo de referência ao perfil a recrutar. O 

artigo206 consignado nesta matéria tem uma redacção muito sumária: “são considerados 

cooperantes, os indivíduos postos à disposição do Estado de (…)”, sendo a prestação do 

serviço regida por um contrato escrito entre o cooperante e cada um dos estados.  

A preocupação de Lisboa é a de enviar docentes, investigadores e técnicos com 

o espírito de contribuir para o progresso, tal como se pode ler num dos acordos207 

                                                 
206 O capítulo II, artº 6, de qualquer um dos acordos de cooperação científica e técnica dos países do 
nosso estudo, assinados em 1975, mas publicados em 1976.   
207 Acordo de Cooperação Científica e Técnica com Cabo Verde, publicado no DR, 1ªSérie, nº32 de 7de 
Fevereiro de 1976. 
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“nomeadamente no respeitante à transmissão de conhecimentos e à formação e 

aperfeiçoamento profissional dos respectivos quadros.” Se a intenção era boa, nem 

sempre a prática se revelou consentânea, de acordo com a informação recolhida, porque 

havia uma diversificação de estereótipos que iam desde o mais profissionalizado ao 

irresponsável inconsequente. 

A existência de diversos perfis coincide com a evolução política e social dos 

países em estudo. Não é por acaso que muitos falam do perfil de cooperante militante, 

nos idos anos de setenta. (Vesta, Entrevista nº6, Vol.II da tese). É que nessa época não 

havia um recrutamento por perfil. À agitação causada pelos cooperantes, quer a nível de 

um comportamento menos adequado, quer a nível das inúmeras reivindicações que se 

faziam, por falta de condições, Lisboa foi actuando com a redução do número de 

cooperantes no terreno, a partir da segunda metade da década de oitenta. 

Simultaneamente, é publicada legislação (Dec. Lei nº363/85) sobre o estatuto de 

cooperante. 

A leitura deste decreto lei permite-nos inferir do normativo uma maior definição 

sobre o estatuto de cooperante, na medida em que são exigidas qualificações adequadas 

e reconhecidas para o exercício da actividade, cabendo ao Estado solicitante a definição 

de “qualificação adequada” ou, na ausência deste, a tarefa caberia a Portugal.   

Doravante, o cooperante tinha como responsabilidade a dignificação da cultura 

portuguesa, os valores e princípios jurídico-constitucionais vigentes e aceites na 

comunidade portuguesa, cabendo ao Estado português a responsabilidade de 

desenvolver acções de formação com vista à inserção do cooperante na comunidade 

acolhedora.   

A partir da segunda metade da década de oitenta, as prioridades dirigem-se para 

a área do Ensino Básico, sobretudo a nível da formação de professores e opera-se uma 

inversão nos mecanismos de envio de cooperantes. A formação é assegurada por 

professores dos Institutos Politécnicos e leitores do Instituto Camões. Os liceus têm 

alguns cooperantes, mas em menor número; alguns encontram-se na situação de 

mobilidade por destacamento ou requisição. Por esta altura, as políticas educativas 

reflectiam a deslocalização das políticas e das decisões em matéria de educação, mas 

também na localização de novas atribuições (Costa, 2003). 
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Documentação posterior, do GAERI, aponta para o recrutamento de um perfil 

adequado: “importância do perfil…que deverá determinar a respectiva escolha” 

(fonte:GB/03.00) No processo de selecção, o perfil do candidato era reconhecido 

através da sua motivação, capacidade de adaptação em contextos menos favoráveis, 

havendo lugar a uma entrevista individual, uma prova de grupo (discussão de um tema 

relacionado com a cooperação com os PVD) e uma composição escrita208.  

Muitos dos nossos entrevistados recomendaram que o recrutamento de 

cooperantes deveria incidir num perfil adequado às funções. Sugeriram que, na fase de 

recrutamento, se deveriam utilizar testes psicotécnicos e que se deveria constituir um 

quadro próprio para a cooperação. Referiram que o facto de, actualmente, se continuar a 

recrutar professores sem vínculo à função pública e sem experiência, em nada contribui 

para um bom funcionamento da cooperação. 

Conforme já referimos, a acção dos actores esteve condicionada às condições 

socio-económicas que os mesmos encontraram nos países deste estudo. Combinar 

objectivos e estratégias não foi tarefa fácil, dentro de contextos adversos em que os 

interlocutores apontam para a desorganização do sistema educativo, a qual é visível nas 

escolas: inexistência de programas, de manuais, de materiais didácticos ou turmas 

grandes. O sistema educativo encontrava-se desajustado da realidade devido à falta de 

condições, por um lado e à inexistência de uma real política educativa, por outro. 

Analisadas as fontes, verificámos que, em termos de políticas educativas, há um 

discurso teórico que se torna fictício porque a sua passagem à prática é impedida por 

diversos estrangulamentos.  

Relembre-se que a situação política e socio-económica que estes países viveram 

até à queda do Muro (modelo socialista), a adopção do modelo de sistema educativo 

cubano (sistema de avaliação) que passou a coexistir com um modelo similar ao 

português, as dificuldades sentidas nas escolas condicionam a acção dos actores e são 

foco de conflitos que, amiúde, se instalaram. Este é um dilema que os cooperantes 

enfrentam, porquanto poderiam perder parte do seu poder na interacção com outros 

actores educativos, já que as escolas apresentavam uma estrutura débil enquanto 

sistemas (Sarmento, 2000).  

                                                 
208 Informação retirada do nosso documento (GB/17.00): Informação nº34/00-ECD, de 8/08/00 do 
GAERI sobre “contratação de professores para a República da Guiné-Bissau”  
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Os cooperantes conheciam, genericamente, as finalidades e os objectivos da 

cooperação, mas a sua praxis não esteve condicionada a imposições vindas da tutela 

portuguesa ou da nacional, porque se preocupavam mais com a sua acção educativa. O 

Estado preocupava-se com a rápida recuperação de vínculos, numa fase em que a 

cooperação não estava devidamente formalizada. De seguida, os seus interesses 

centram-se num investimento a nível da lusofonia, ou seja, o de dar visibilidade à 

Língua, à formação de professores ou à reestruturação do sistema administrativo. Por 

esta altura, através da reforma educativa, o Estado procurara legitimar os novos 

processos de regulação e de decisão, reformulando o seu estilo de intervenção, 

multiplicando órgãos de controlo e de decisão (Nóvoa, 1994). 

 A longo prazo, a cooperação deveria deixar de ser necessária. Por seu turno, os 

cooperantes tinham autonomia suficiente para o desempenho das suas funções, o que 

vai de encontro ao que referimos na revisão da literatura, conseguindo definir o seu 

próprio programa de desenvolvimento profissional (Sacristán, 1999). As suas 

expectativas centram-se no seu desempenho profissional, as quais não são goradas dado 

a motivação e o interesse revelados pelos alunos, sequiosos de aprender.   

O estudo empírico permite-nos detectar um grande esforço feito pelos 

cooperantes para desempenharem, da melhor forma, as suas tarefas, uma vez que não 

possuíam uma prática pedagógica adequada, dado a maioria não ser portadora de 

habilitação profissional e estar pela primeira vez a leccionar. As práticas descritas, em 

termos pedagógicos, por exemplo, podem não ter sido executadas da melhor forma, mas 

a racionalidade dos actores norteou a sua acção. A lógica de acção centrou-se, então, em 

formas de ajustamento, ora a nível dos programas, ora a nível da produção de materiais 

pedagógicos adaptados.    

Esse constrangimento, apontado por diversos entrevistados, vai de encontro ao 

que Mateus (2005) refere quando aponta para a necessidade de uma formação 

específica, nomeadamente a nível da utilização de um procedimento didáctico 

adequado, por parte dos cooperantes que vão leccionar, em particular, a disciplina de 

Português. 

Concordando com Greenfield, Jr. (2000), a especialização do saber confere uma 

elevada qualificação e autonomia aos profissionais do ensino para a realização das 

tarefas pedagógicas, escolhendo e adaptando os materiais de ensino e adoptando 
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metodologias adequadas. Esta autonomia contrapõe-se à lógica burocrática de controlo 

existente na escola, vista esta como uma burocracia profissional (Mintzberg, 1995). A 

imprevisibilidade da clientela (Alves, 1997) não os fez demover das estratégias e 

objectivos delineados para o desempenho das funções. 

Colocámos muitas vezes a questão se os cooperantes se sentiam subordinados à 

execução de uma política educativa de cooperação ou seja, se sentiam a 

responsabilidade de introduzir, no terreno, o modelo de ensino português. Um exemplo 

de resposta é o que é dado por Filémon: “Nós não tínhamos que aplicar uma política 

que, não conhecíamos e nem sequer sabíamos que existia. A inexistência de uma real 

política sustentada de cooperação condicionou a actuação dos cooperantes” (Entrevista 

nº4, Anexo nº9, Vol.II da tese). 

Já apontámos, anteriormente, que a diversificação dos comportamentos sociais 

gera novos mapeamentos mentais, os quais, sob determinadas condições específicas, 

podem interagir com outros, trocando-se ideias ou recriando-se instituições que, fruto de 

contextos sociais e culturais diferentes podem ser convergentes ou divergentes dos 

modelos originais. É dentro deste contexto que temos que perceber as lógicas de acção 

dos cooperantes, ora pautadas pela situação de conflito ou de dilema, ora pela de 

satisfação, dilemas que conduzem a jogos de poder (Sarmento, 2000). O modelo de 

ensino encontrado, não muito diferente da matriz existente em Portugal, não constituiu 

foco de perturbação, apesar das alterações ao nível da avaliação (esta subordinada à 

matriz cubana). 

Por outro lado, o sentido dado à acção profissional resulta da relação 

interpessoal que se foi estabelecendo, assistindo-se ao crescimento pessoal e 

profissional, como muitos referiram nos seus depoimentos, o que vai de encontro ao 

referido por Alves (1997): a pessoa como suporte do professor e este actuando sobre a 

pessoa mais ou menos positivamente. 

De qualquer modo, os cooperantes não se coíbem em apontar as fragilidades da 

cooperação, tais como o seu carácter débil, a sua fragmentação, a falta de estruturação, 

de acompanhamento e de avaliação que, aliada à falta de verbas do Ministério da 

Educação e à ausência de um serviço coordenador no terreno, constituem 

constrangimentos para quem opera no terreno. Esta conclusão vai de encontro ao que 

Silva (1997) refere no estudo que realizou, sobre o início da carreira docente, quando 
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aponta a ausência de uma estrutura de apoio que dê segurança aos docentes 

principiantes, os quais se encontram totalmente entregues a si próprios.  

Em jeito de balanço, quando questionados sobre a experiência de cooperação, 

descortinámos um crescimento profissional, pessoal e social indo de encontro ao que já 

escrevemos (Lessard, 1986), percorridos os caminhos sinuosos em que se joga a vida 

(Abraham, 1984). Predomina uma satisfação grande com a actividade profissional e 

uma recompensa; a maioria não consegue mensurar o contributo que prestou para o 

desenvolvimento do ensino, o que vai de encontro ao que Cardoso (2007) refere:  

“ a intangibilidade atribuída ao capital intelectual decorre essencialmente do facto de este ser 

também composto por capital humano que, dizendo respeito às pessoas e ao conhecimento por 

estes detido, incorpora elementos maioritariamente tácitos e consequentemente intangíveis.” 

(idem:103) 

4. As políticas 

Neste ponto iremos apresentar algumas das conclusões que os dados nos 

permitiram retirar, no domínio da transnacionalização das políticas educativas, 

articulando a nossa leitura com o quadro teórico referenciado na primeira parte.  

Adoptando o conceito de políticas de Bacharach e Mundell (2000) 

“comportamentos ancorados em valores que orientam e dirigem acções específicas”, 

tentaremos, com recurso aos contributos da Ciência Política e da Sociologia, analisar as 

dimensões das políticas educativas, nas suas diversas formas e estruturas. 

A análise dos contextos onde decorre a acção dos nossos actores educativos 

permitiu-nos visualizar as políticas entendidas aqui como “processo de produção de 

poder”, ou seja “processo global de interacção pelo qual os valores sociais são, 

fenómenos criados e depois imperativamente indicados” (Maltez, 1996:121). 

Concordando com Teodoro (2001) entendemos que as políticas de educação são 

uma construção em resultado de ajustamentos ou da adequação das estruturas e dos 

meios de educação às evoluções demográficas e económicas. Segundo o autor são uma 

construção em meios marcados pela heterogeneidade e complexidade em que se 

definem as prioridades e se ultrapassam os compromissos. 

A arte de governar a educação deverá ser tributária de um poder político que terá 

em vista o bem comum, pese embora percebermos que o poder implica, quase sempre, 
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um conjunto de relações desiguais (indivíduo, grupos, forças, etc.) entre realidades 

diferentes, geralmente assimétricas, em que uma exerce influência sobre as outras. Do 

ponto de vista sociológico (Birou, 1988) o poder é constituído por qualquer força ou 

autoridade individual ou colectiva capaz de submeter as outras, de as fazer obedecer ou 

de conciliar a sua vontade.  

Deste modo, as políticas envolvem acção, definem valores e tentam dar resposta 

a determinados problemas, através do exercício do poder, em que lhe está subjacente, 

um jogo de relações de força, complexo, no qual impera a assimetria.  

Concordando com Teodoro (2001), a política não é uma resposta simples e 

directa aos interesses dominantes, mas é, sobretudo, um resultado sempre provisório, de 

um processo assimétrico entre grupos e forças económicas, políticas e sociais, 

potencialmente conflituais. 

A nossa análise baseia-se, também, numa perspectiva interaccionista, imbuída de 

diversas conexões, em que a microregulação local das escolas é vista como um processo 

de “coordenação da acção dos actores no terreno”(Barroso, 2006), uma vez que 

decorrem em simultâneo negociações, compromissos distintos ou confrontos entre os 

actores. Neste sentido utilizámos o conceito de microregulação definido por este autor:  

“(…) A microregulação local pode ser definida como o processo de coordenação da acção dos 

actores no terreno que resulta do confronto, interacção, negociação ou compromisso  de 

diferentes interesses, lógicas, racionalidades e estratégias em presença quer, numa perspectiva 

vertical entre «administradores» e «administrados», quer numa perspectiva horizontal, entre os 

diferentes ocupantes dum mesmo espaço de interdependência (intra e interorganizacional)” 

(idem:56-57) 

 Se se tiver em conta a conceptualização do termo regulação “modo como se 

ajusta a acção a determinadas finalidades, traduzidas sob a forma de regras e normas 

previamente definidas” (Barroso, 2001) e, aplicando-o ao sistema educativo, seremos 

levados a equacionar a complexidade deste, de modo a manter-se o “equilíbrio”, a 

“coerência” e a “transformação” do próprio sistema. Assim, o problema não se deve 

centrar na dicotomia de Estado centralizador/ processo de auto-regulação pelo mercado, 

já que o efeito de transferência de políticas e de conceitos que ocorre neste período de 

globalização económica, política ou cultural, conduz a um processo de “contaminação” 

(Barroso, 2003:25-28), à interacção dos vários modos de regulação, instalando-se, 

consecutivamente, um efeito de “hibridismo” (idem: 29-31), inerente a esta 
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complexidade. Como indica Pelletier (2001) é necessário procurar um “equilíbrio 

dinâmico” entre centralização e descentralização, ou como refere Barroso (2003) a 

regulação, para lá das regras e normas, é sobretudo um “processo compósito” resultante 

da “regulação das regulações” e “seria melhor falar de multi-regulação”(idem:40). 

Interessa-nos verificar o modo como as políticas circularam e se 

operacionalizaram, numa perspectiva de multiregulação, onde os resultados são 

marcados pela singularidade, imprevisibilidade e contingência (Afonso, 2006). De 

acordo com o autor, os dispositivos de ajustamento mútuo surgem como resposta às 

limitações da coordenação, uma vez que os processos políticos se desenvolvem no seio 

de relações complexas, envolvendo políticos, burocratas e outros actores, com interesses 

diversificados, tal como refere: 

“Nas grandes organizações burocráticas, como os sistemas educativos, o dispositivo de 

ajustamento mútuo surge como uma resposta às limitações da coordenação centralizada, através 

da multiplicação de níveis de tomada de decisão e de mecanismos de descentralização e de 

delegação. Quando os processos de ajustamento interactivo predominam, as políticas não 

resultam apenas do exercício de autoridade expressa em normas de legislação.” (idem: 75)  

Todavia, está cada vez mais assente a noção de que não existem modelos puros 

de descentralização em educação, assentes na “legitimidade democrática”, “na 

legitimidade profissional” ou na “legitimidade de mercado económico”, formas de 

legitimação do processo de decisão. Deverá, pelo contrário, ocorrer uma “legitimidade 

compósita”, que congregue os princípios inerentes aos modelos referidos. Neste modelo 

híbrido, a administração central assumirá os meios de execução para a descentralização, 

nomeadamente na perequação dos recursos, relegando para segundo plano a carga 

burocrática do modelo tradicional e encorajando, simultaneamente, dinâmicas 

inovadoras.  

Weiller (2000) refere que a descentralização é uma forma de gestão de conflitos, 

“elemento constante no desenvolvimento da política educativa da maioria dos países” e 

de “legitimação compensatória” necessária para cobrir o “desgaste”da legitimidade do 

Estado. Já Dutercq (2000) refere que não existem sistemas inteiramente 

centralizados ou descentralizados, mas níveis diferentes de decisão consoante o 

problema, pelo que existe um nível dominante.  

 Por outro lado, uma excessiva descentralização conduzirá à disparidade na 

equidade da prestação de serviços, ao conflito, à dificuldade em exercer um controlo de 
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qualidade. Neste sentido, para se assegurar uma maior descentralização conducente ao 

reforço da autonomia, as escolas necessitam de estratégias baseadas no “compromisso”, 

no “parecer” e na “inovação”. A chave do sucesso estará na criação de novos 

mecanismos de regulação e de responsabilização mais estimulantes, acompanhados de 

formação para os dirigentes, ou seja “uma administração renovada do sistema 

educativo”. Centralização e descentralização apresentam-se num processo “continuum” 

e os governos devem procurar um equilíbrio dinâmico entre estes dois processos. Não 

poderá haver descentralização sem uma forte centralização, já que cabe ao Estado a 

manutenção de um sistema que assegure a identidade colectiva, a gestão de um 

património nacional, bem como a repartição igualitária de meios financeiros entre todos 

os actores. 

 O reforço da autonomia das escolas deverá ser acompanhado por medidas 

estatais que evitem a pulverização do sistema, aproveitando as sinergias de todos os 

actores, de modo a que a regulação local da escola não se confine à dicotomia entre uma 

administração centralizada e um mercado concorrencial. A autonomia, regulada por 

determinados dispositivos, será o meio para se atingir uma maior equidade e eficácia.   

Deste modo, a acção política que se desenvolve, emerge do ajustamento entre as 

regras que permitem o funcionamento do sistema e a interacção dos grupos que 

pretendem controlar a tomada de decisão. Neste processo político de reconfiguração do 

poder de decisão no campo da educação, o Estado deve controlar a regulação, numa 

lógica de ajustamentos e reajustamentos entre actores, tendo em conta a interacção dos 

diversos mecanismos reguladores, de forma a não colocar em causa o acesso de todos os 

cidadãos à educação, promovendo uma equidade justa e a qualidade do sucesso. 

Assistimos, nos países do nosso estudo, a uma reorganização dos espaços 

educativos, fruto da independência dos mesmos, sendo visível uma interacção entre o 

local e o global, porque a conjuntura político-económica, a nível mundial, que então se 

viveu se extrapolou do centro para os países semiperiféricos e periféricos de forma 

difusa. Com a nossa investigação descortinámos uma lógica de partilha de 

conhecimentos, sendo que, os mentores das políticas educativas não eram alheios às 

decisões de fóruns internacionais, nem à transnacionalização da produção do 

conhecimento. A tomada de decisão dissemina-se porquanto é refém dos apoios que os 

países centrais exigem e do que os periféricos oferecem.  
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As políticas viajam, são tomadas por “empréstimo” (Phillips, 2004), ajustam-se 

devido à convergência de finalidades políticas resultante quer dos efeitos da 

globalização, quer das directrizes recomendadas pelos organismos internacionais 

(OCDE, FMI ou BM, entre outros), alterando o modo de regulação do poder no sistema 

educativo. A regulação da educação é feita de um modo difuso, na medida em que a 

mesma se norteia por mecanismos de ajustamento mútuo (Afonso, 2006). 

 4.1. As políticas: olhares cruzados (dos actores ao Estado)    

Pretendemos, de seguida, explicitar os olhares diferenciados dos actores e do 

Estado envolvidos no processo de “policy transfer” e “policy borrowing” e cruzá-los 

com a emergência de novos modelos resultantes do processo compósito da 

transnacionalização das políticas educativas.   

As políticas de cooperação, entendidas como políticas públicas, porquanto são 

intervenções de uma autoridade revestida de poder político e de legitimidade 

governamental (Thoenig, 2004), traduziram-se por acções no terreno, imbuídas de 

conteúdo e geraram determinados efeitos. Os programas de cooperação, entendidos aqui 

como programas de acção governamental foram aplicados a um determinado espaço 

geográfico e contribuíram para a transformação do espaço político local (Thoenig, 

2004). Mobilizaram diversos actores sociais que desenvolveram práticas de cooperação; 

contribuíram para a legitimação do processo de implementação de medidas de política 

educativa; orientaram e regularam as acções encetadas pelos diversos actores, 

mobilizando um certo domínio do conhecimento (Lascoumes & Le Galès, 2007). 

Importa, agora, inferir, dos olhares cruzados (dos actores ao Estado), o modo de 

funcionamento da cooperação, de transferência das políticas e a forma como as mesmas 

foram assimiladas e internalizadas, tendo como referencial os actores, as instituições, as 

representações, os processos e os resultados, elementos intrínsecos às políticas públicas 

(Lascoumes & Le Galès, 2007).  

É preciso ter em conta que as opções dos actores foram restringidas pelos parcos 

recursos, malgrado a existência de alguma autonomia, mas foram estes que 

impulsionaram e deram sentido às acções. As políticas implementadas e que 

conduziram à reorganização dos sistemas, resultaram da interacção criada entre actores 
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e organizações, os quais se mobilizaram para o desenvolvimento da acção pública. 

Deste modo o olhar dos cooperantes é deveras crítico em relação ao papel do Estado. 

Inicialmente, as críticas traduziram-se por reivindicações apresentadas por 

comissões organizadas de cooperantes, as quais contribuiriam para a melhoria das 

condições de alojamento vindo, posteriormente, o Estado português a construir bairros 

para cooperantes ou a adquirir apartamentos. Essas reivindicações serão em parte 

satisfeitas com a criação, em forma de lei, do estatuto de cooperante criado na década de 

80 (Dec.Lei nº363/85 de 10 de Setembro. Diário da República nº 208).  

Posteriormente, as fragilidades das políticas de cooperação destacaram o seu 

carácter débil, a fragmentação, a falta de estruturação, de acompanhamento e de 

avaliação que, aliada à falta de verbas do Ministério da Educação e à ausência de um 

serviço coordenador no terreno, provocam um conjunto de críticas por parte dos actores. 

Aliás, reiteramos o que referimos anteriormente: em matéria de coordenação de ajuda, 

Portugal reconhece que deve empenhar-se numa “programação concertada”, 

aproveitando, de forma eficaz, os recursos dos doadores bilaterais e os da EU. 

Esta situação poderia ser colmatada se existisse um processo de avaliação 

sistemática, quer das políticas, quer do funcionamento, o que não ocorre senão de forma 

pontual, ou seja, sobre a execução de alguns projectos. Não havia nenhum representante 

do Ministério da Educação, na embaixada, que pudesse dar um apoio aos professores, 

situação que foi interpretada pelo desinteresse por parte do Estado por este sector. 

Por outro lado, a dispersão dos meios financeiros pelos diversos ministérios e a 

consequente ausência de um orçamento centralizado ou integrado, não permitem pôr em 

prática uma política coerente neste domínio. A resposta a esta situação concretizou-se, 

apenas em 1999, com a aprovação de um orçamento integrado da cooperação 

portuguesa (D.R., nº115/99,de 18 de Maio, I Série-B). 

A aplicação dos programas esteve sujeita a “condicionalismos externos”, 

nomeadamente, o peso da descolonização, que se traduziu por um período difícil em 

que os rancores e as desconfianças pairavam sobre as negociações; o conflito 

Leste/Oeste que se revelou através de jogos de estratégias e que os responsáveis 

políticos tiveram que gerir; mais recentemente, é reconhecida a pressão que os estados 

europeus têm exercido no sentido de espartilhar a cooperação, situação que se confirma 

com estudos mais recentes que acentuam o carácter coercivo das decisões 
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supranacionais (Dale, 2001) e o lugar que ocupam nas agendas políticas dos estados 

(Antunes, 2005; Ferreira, 2006).  

À vista ressalta a boa vontade dos cooperantes, variável intangível, a formação 

de recursos humanos no local que impediu a sangria total de quadros, formação essa que 

se traduziu, também, por um grande investimento a nível da língua portuguesa.                   

Um olhar ponderado sobre o papel do Estado, permite-nos percepcionar o 

processo da transnacionalização das políticas educativas, bem como descortinar 

interesses, formas e meios de actuação nos PALOP.     

Em sede de revisão de literatura verificámos que uma das prioridades da 

cooperação portuguesa assentava no primado do estabelecimento de relações humanas e 

culturais, enfatizando-se a utilização da língua portuguesa, entendida como a 

“prioridade das prioridades”. Neste sentido, os olhares parecem distanciar-se, mas 

acabam por se completar, já que os cooperantes entendem que se devia investir no 

ensino da Língua Portuguesa com o envio de professores do 1ºciclo; os políticos 

explicaram que os grandes contingentes de cooperantes foram dando lugar a pequenos 

grupos, através do envio de leitores, investindo-se na formação in loco; o acordo de 

opiniões reside no facto de todos entenderem que a cooperação é importante. 

Conforme referimos na II parte os centros culturais constituíam um instrumento 

importante na divulgação da língua portuguesa, porque aí funcionam turmas onde se 

leccionava a língua portuguesa, o que era considerado como uma estratégia da política 

de cooperação. Neste sentido, o Estado olhou, particularmente, para a educação básica, 

logo seguida do ensino secundário, para a formação profissional, através da concessão 

de bolsas de estudo e para a formação de professores. 

Os acordos de cooperação implicam uma preparação prévia de acções, as quais 

são planeadas, negociadas, através de comissões interministeriais e depois assinadas 

pelos responsáveis políticos. As áreas de intervenção são, cuidadosamente, 

seleccionadas, sendo a da educação a que mais tem usufruído da APD. A grande fatia da 

ajuda externa vai para os PALOP, já que estes são receptores de 90% da APD, quer a 

nível bilateral, quer multilateral. Registe-se que as negociações inerentes à APD 

envolvem técnicos, peritos dos estados, das empresas, das instituições multilaterais das 

ONG’s não havendo, à partida, um objectivo de retorno económico directo. 



 

 
434 

Mais recentemente, as políticas são traçadas em consonância com os objectivos 

do Milénio, com as directrizes da União Europeia e das instituições Bretton Woods, 

sendo que estas últimas exigem a execução de determinadas reformas em troca de 

empréstimos financeiros (Peters, 1997). Concordando com Morgado e Ferreira (2006), 

pensámos que esta situação é fruto da dinâmica globalizadora, a qual tem contribuído 

para a crescente perda de protagonismo de Estado nacional como entidade reguladora 

das relações económicas e sociais dos países.  

Encontramos eco no sentido de se estabelecer um relacionamento privilegiado 

entre estados, com base na igualdade, para não se cair em neocolonialismos, o que vai 

de encontro ao que já referimos na II parte: a política da cooperação portuguesa 

norteava-se por objectivos que, por um lado, miravam o desenvolvimento, através de 

um quadro institucional e orgânico próprio; e, que por outro, visavam o aproveitamento 

das potencialidades e interacção desses objectivos, tendo em conta a maximização e a 

optimização dos recursos a afectar a essas políticas, de forma descentralizada, 

contribuindo para o fortalecimento dos estados. Neste sentido podemos referir a procura 

de um equilíbrio dinâmico entre centralização e descentralização (Pelletier, 2001). 

Apurámos olhares “recomendatórios” sobre a formulação de políticas e sobre o 

real desempenho do Estado. Há concordância na redefinição operatória dos parâmetros 

da cooperação, o que implicaria uma real articulação entre ministérios, os quais 

trabalhariam com metas, metodologias de trabalho adequadas e balizas para o 

desempenho. Isto pressupõe a existência da criação de uma estrutura nacional que se 

ocuparia da cooperação, liderada por “pessoas que percebessem de cooperação”, 

criadora de mecanismos de avaliação e prestadora de contas. Há concordância num 

investimento a nível do ensino da Língua, da formação de professores, numa ajuda a 

nível do envio de técnicos competentes, na medida em que todos entendem que a 

cooperação constitui uma área prioritária da política externa portuguesa. A este 

propósito refere Mateus (2005):   

“ (…) em relação aos professores cooperantes, vale a pena enfatizar a necessidade de criar e 

actualizar um bom sistema de formação de professores, em que tenham lugar de relevo acções 

intensivas de preparação para o contacto com outras culturas e outras línguas. (…) Os projectos 

de cooperação têm que se adaptar às especificidades dos países e das circunstâncias a que se 

destinam, sob a pena de o seu êxito ficar comprometido” (idem:19:20) 
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Recomendações que encontramos no estudo do CRSE (1990) com alguma 

semelhança, quando refere que os representantes portugueses devem ter conhecimento 

especializado dos problemas e que, por altura da discussão e negociação dos projectos 

bilaterais, se devem constituir equipas de peritos de áreas complementares, uma vez que 

os países têm necessidades específicas, prioridades distintas e verbas a afectar 

diferenciadas. Deste modo, o apoio de Portugal ao ensino da língua portuguesa nos 

PALOP deve envolver equipas mistas de portugueses e africanos. Deverá apoiar o 

funcionamento das escolas com professores portugueses qualificados, bem como com 

material pedagogico-didáctico.   

As auscultações sobre o modo de transferência, as formas de ajustamento, os 

contributos prestados pelos diversos actores, permitem-nos perceber a 

transnacionalização das políticas, bem como o percurso de aprendizagem que envolveu 

todos os parceiros, já que o papel do conhecimento é crucial neste processo.  

O fenómeno da globalização passa a ser visível após a queda do Muro, com a 

abertura democrática que os governos africanos deste estudo fizeram e com a educação 

a ficar sob o controlo dos governos locais. Concordando com Medeiros (1998), ocorre 

um grau de integração regional de espaços com funcionalidade entre actividades 

dispersas. 

Tal como já referimos e de acordo com Sousa Santos (2002), o fenómeno da 

globalização deve ser vista como uma “constelação” de diferentes processos de 

globalização em constante interacção entre si. O fenómeno, também aqui é visível, 

porquanto se assiste a uma nova redistribuição dos poderes políticos, administrativos e 

económicos e novos protagonistas da sociedade civil são chamados a participar nas 

tomadas de decisão, sobretudo a partir da segunda metade da década de oitenta. Será por 

essa altura que russos, alemães e depois cubanos abandonaram a educação. 

Portugal assume, então, outro tipo de cooperação: deixa de enviar grandes 

contingentes de professores cooperantes para passar a enviar formadores que darão 

acções de curta duração (através das escolas superiores de educação), ou de longa 

duração, através da colocação de leitores do ICALP, posteriormente designado de 

Instituto Camões. Conforme já referimos a política da cooperação portuguesa era 

entendida como tendo uma dupla dimensão: a do suporte para a definição de objectivos 

para a cooperação para o desenvolvimento, através de um quadro institucional e 
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orgânico próprio e a do aproveitamento das potencialidades e interacção desses 

objectivos, visando a maximização e a optimização dos recursos a afectar a essas 

políticas, conferindo-lhes um grau de descentralização e contribuindo para o 

fortalecimento dos estados. 

A percepção que os entrevistados detêm sobre a transposição das políticas 

adquire-se pela imagem que os mesmos nos transmitem sobre os sistemas educativos 

locais, configurando-se a lógica de ajustamento (sobretudo entre sistema cubano e o 

português), resultante da interacção complexa entre os dispositivos e as lógicas de acção 

dos actores (Afonso, 2006).  

Também, já anteriormente referimos, que o facto de o sistema educativo ser 

considerado similar ao português não provocou constrangimentos na execução das 

acções que os actores desempenhavam. Esta semelhança deve-se a diversos factores, 

como a falta de quadros e as dificuldades que os países atravessavam, entre outras. Por 

outro lado, as reformas educativas nacionais que se realizaram, são reflexo do sistema 

educativo mundial (Azevedo, 1998) e em ambos os contextos estas não alteraram em 

nada o pendor centralista dos sistemas educativos (Nóvoa, 1994). Por outro lado, 

enfatizemos o facto de Portugal canalizar a maior fatia da APD para estes países, sendo 

a educação uma das áreas prioritárias.  

Após as independências, a prioridade desses países foi, naturalmente, para a 

construção de planos nacionais estratégicos, nos quais a educação desempenhou um 

papel predominante, já que durante o período de vigência do Estado Novo, pouco, ou 

quase nada, se tinha investido na escolarização dos africanos, conclusões que vão de 

encontro aos estudos de Cardoso (1993) e Monteiro (1993). 

 Os actores analisam o seu percurso numa perspectiva de prestação de diversos 

contributos para o desenvolvimento da educação: através da concepção de manuais, de 

programas e outros materiais didácticos; através da formação de professores; apoiando 

as áreas de planeamento e prospectiva; ajudando na reorganização dos ministérios da 

educação; auxiliando nas reformas educativas ou na criação de leis de base, o que vai de 

encontro ao que Bueno (1998) refere quando aponta que a transmissão de conhecimento 

conduz à criação do novo conhecimento, permitindo que o sistema evolua. 

Estas conclusões vão de encontro ao estudo de Barreto (2005), a qual menciona, 

que a reorganização dos programas contou com o apoio dos cooperantes portugueses e 
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dos países de leste e que a maioria dos materiais pedagógicos era constituída por 

adaptações dos manuais portugueses.  

É evidente que os interesses dos actores nem sempre foram coincidentes, até 

porque, a actuação dos diferentes estados que marcavam presença nos contextos locais, 

era pautada por diferentes estratégias. Conforme já apontámos na revisão de literatura, 

são visíveis os conflitos de poder e as estratégias que os actores sociais desempenham 

na dinâmica organizacional, confirmando-se que as organizações não podem ser 

totalmente controladas e reguladas, criando-se zonas de incerteza, em que o poder e a 

estratégia são produtores de “jogos organizacionais” (Afonso, 1994, Croizier, 1979, 

Friedberg,1995). Estes jogos decorrem na escola encarada como sistema político, sujeita 

a “inputs”, interagindo com o exterior e produtora de “outputs”, e em que cada clientela 

pretende influenciar as políticas escolares e controlar o poder da tomada de decisão 

(Afonso, 1994). 

Todavia, autonomia que os actores detinham, permitiu a introdução de medidas 

inovadoras, o que vai de encontro ao estudo de Camacho (1997) quando refere que 

algumas experiências inovadoras, nomeadamente na área da formação de professores, 

têm sido levadas a cabo por cooperantes das ONG’s, dada a liberdade de acção e 

inovação que os mesmos detêm, o que lhes permite experimentar novos modelos 

formativos onde a componente cultural aparece como eixo estruturante.       

A transferência é visível em acções concretas, como por exemplo a Lei de Bases 

do sistema educativo. Concordando com Phillips (2004), Steiner-Khamsi (2004), 

Popkewitz (2004), “borrowing” não significa copiar e neste sentido diremos que 

estamos perante a internalização de políticas. O facto de a redacção da Lei de Bases ser 

similar à portuguesa é explicado do seguinte modo: terão sido, provavelmente, os 

mesmos consultores, os mesmos juristas, envolvidos em ambos os processos (em 

Portugal e nos países deste estudo). Poderemos falar de uma legitimação de práticas 

(Pacheco e Vieira, 2006), com apoio de experts externos, os quais contribuem para a 

normalização das políticas educativas nacionais. Por outro lado, os africanos que se 

formaram em Portugal aplicam, naturalmente, no terreno os conhecimentos aí 

adquiridos. Os técnicos da educação e os professores referem, sempre, a sua 

preocupação em ajustar os projectos ao contexto africano, o que vai de encontro ao que 

Ozga e Robert (2006) referem. Digamos que a transferência é feita pelo consultor que 

vai pelas instituições internacionais e pelos quadros que regressam do exterior. 
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Indo de encontro ao que anteriormente referimos e exemplificando, no campo 

das Ciências da Educação, tornou-se difícil, mas não impossível para a coordenação 

portuguesa elaborar um programa, porquanto estavam envolvidos professores com 

formações académicas distintas (professores formados na RDA, Brasil, ex-URSS, Cuba 

e Portugal). Este hibridismo torna as políticas educativas mais mestiças, dada a 

“contaminação” (Barroso, 2006) de conceitos e de medidas, uma vez que existe uma 

tendência para a adopção de soluções transportáveis de um país para outro país.   

As práticas são postas ao serviço das escolas numa óptica de rendibilização, 

tendo por base o know-how dos actores. Os cooperantes referem ter participado na 

organização do lançamento e da abertura de anos lectivos, dado terem prática na 

elaboração de horários e feitura de turmas, o que vai de encontro à lógica de regulação 

que ocorre nas escolas. Concordando com Sarmento (2000) a regulação facilita o 

desenvolvimento das escolas, porque se misturam factores endógenos e exógenos, os 

quais contribuem para que as diferentes relações de poder sustenham modos de 

funcionamento, conjugando-se regularidade e mudança.  

Por outro lado, conhecimentos adquiridos no âmbito da praxis da cooperação 

passaram a ser veiculados, no ensino superior, em cadeiras criadas por dois dos nossos 

interlocutores de instituições do ensino superior distintas (Universidade Técnica de 

Lisboa e Instituto Politécnico de Setúbal).     

Na década (oitenta), coabitaram as perspectivas cubana, centrada 

exclusivamente na noção da escola pública e a portuguesa, que extravasa já essa 

perspectiva, uma vez que o discurso englobava outras questões como, por exemplo, a da 

eficiência. Instrumentos deixados por antigos inspectores portugueses continuavam 

actualizados e eram usados. Esta situação permite a visualização de dinâmicas de poder 

entre grupos distintos e o “empréstimo” (selecção do que se pede emprestado) é 

importante para se perceber a transferência, que neste caso coincide com a convergência 

de políticas. Neste sentido, o “empréstimo” legitimou a tomada de decisão (Steiner-

Khamsi, 2004). 

A este propósito Bacharach e Mundell (2000) referem que as dinâmicas de poder 

ocorrem quando os grupos de interesse com autoridade tentam impor as suas lógicas de 

acção a grupos de interesse com influência e quando os que dispõem de influência 

tentam desviar-se daqueles que possuem autoridade. Como refere Teodoro (2003), a 
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formação das políticas educativas acaba sempre por ser condicionada por movimentos 

sociais internos, classificando a educação como um processo de globalização de baixa 

intensidade. Segundo o autor, as políticas são construídas em meios marcados pela 

heterogeneidade e pela complexidade, sendo por vezes contraditórias. 

4.2. A transnacionalização das políticas educativas 

Após a independência das suas ex-colónias, Portugal não ficou alheio às 

dificuldades que os países sentiram e a construção das políticas de cooperação teve em 

conta, quer a conjuntura portuguesa pós-revolucionária, quer a internacional, sobretudo 

depois da integração de Portugal na EU.  

Nos primeiros anos de agitação social e política que o país atravessa surge um 

“modelo educativo emergente” (Barroso, 2002) para dar resposta à recém democracia 

instalada. Nas ex-colónias inicia-se o período da “reconstrução nacional” e da 

reestruturação do sistema educativo. Portugal não abandona a sua posição estratégica e 

prepara os primeiros acordos de cooperação, sem um enquadramento adequado, de 

acordo com os dados empíricos deste estudo. Para o terreno, deslocam-se contingentes 

de cooperantes que colmatarão as falhas criadas pela debandada de quadros para a ex- 

Metrópole.  

A cooperação assume um carácter descentralizado, visando a maximização e a 

optimização dos recursos, estabelecendo-se projectos mais ou menos avulsos, numa 

lógica pautada pelos princípios da solidariedade, da promoção e da consolidação de um 

Estado de Direito. As “Partes” negoceiam os projectos numa base de “igualdade”, se 

bem que a questão financeira esteja sempre subjacente: “quem financia manda” (Peters, 

1997).  

Até à primeira metade da década de 80 a cooperação não seguia uma política 

estruturada; a nível da educação, o Estado já recuperara o seu poder sobre as escolas, 

transitando-se da fase da normalização para a da reforma educativa. Era difícil, neste 

contexto, que as duas entidades principais neste processo (ME e MNE portugueses) 

articulassem entre si a execução de projectos. 
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A orgânica da cooperação209 desenvolve-se ao ritmo dos diversos normativos 

que vão sendo publicados (Gabinete Coordenador para Cooperação, Direcção Geral 

para a Cooperação, Comissão Interministerial, etc.) e só estabilizará com a criação do 

ICP. Não existe um estatuto para o cooperante senão depois de 1985. 

A política de cooperação sofre uma viragem em 1998, considerado por nós como 

o ano crucial para a mudança. Até aí, o diagnóstico apontava fragilidades, já que uma 

das críticas era a da excessiva concentração da ajuda nos PALOP. Falava-se muito da 

dispersão da ajuda e da fraca atenção dada ao ensino básico. Para colmatar as falhas 

surgiram o Conselho de Ministros para os Assuntos da Cooperação e o Secretariado 

Permanente da Comissão Interministerial para a Cooperação.  

Concordando com Morgado e Ferreira (2006) o discurso político centra-se na 

reforma e na descentralização de poderes, preferindo-se um modelo descentralizado, em 

que todos os ministérios intervinham no domínio da cooperação, cabendo a 

coordenação ao MNE. A sociedade civil é chamada a participar e as ONG’s ganham um 

papel de relevo significativo, sobretudo na área da educação. Aumenta o apoio e a 

participação de municípios, associações empresariais, universidades, entre os mais 

importantes.  

Portugal assume como prioridade a valorização dos recursos humanos e 

culturais. A APD é canalizada, neste sector, para a concretização de projectos, 

recuperação/criação de infra-estruturas, bolsas de estudo, formação, elaboração de 

materiais didácticos, manuais adaptados à realidade. 

Estas apostas resultam das sucessivas reuniões dos ministros da educação da 

CPLP que, desde 1997, apontam baterias para a importância de se investir na formação, 

no ensino à distância, na educação básica, nas novas tecnologias, no ensino profissional 

e na capitalização de experiências comuns. Esta aposta resulta do fenómeno da 

globalização o qual não se dissocia das novas tecnologias (Giddens, 2004), entrelaçando 

redes, nas quais os nós são interdependentes, partilhando-se o poder, negociando-se 

decisões, porquanto o Estado é constituído a partir de uma complexa rede de poder 

partilhado (Castells, 2001). 

                                                 
209 Ver o friso cronológico sobre a evolução orgânica da cooperação que está na página 229 deste volume. 
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Em 2000, o Fórum Mundial da Educação de Dakar, deu grande importância à 

educação básica e os projectos de cooperação incidiram, também, sobre este sector do 

ensino, já que nem Portugal, nem os países deste estudo ficaram alheios aos discursos 

que corriam pelas conferências mundiais. Enfatizou-se, então, a política educativa da 

educação para todos, através de uma educação básica de qualidade, onde estivessem 

asseguradas a igualdade de oportunidades, com justiça e equidade e a formação ao 

longo da vida, bem como o respeito pela diversidade cultural, como forma de travar a 

exclusão  

A partir de 1999, Portugal investe na capacitação de quadros, em acções 

destinadas aos diversos níveis de ensino, no envio de professores, dirigidos, em 

primeiro lugar para a formação, na atribuição de bolsas, na elaboração de manuais, no 

apoio a colóquios e seminários sobre a área da educação, entre outros. 

A conjuntura internacional, a (re) entrada de Portugal como membro do CAD, 

levou a que as orientações políticas fossem de encontro a determinados objectivos, 

como por exemplo: a consolidação de um sistema democrático, que começou a ocorrer 

depois da queda do muro de Berlim; a optimização de índices de eficácia e eficiência 

aos apoios institucionais então traçados; a afirmação de uma boa capacidade 

institucional habilitada a garantir uma boa governação; o desenvolvimento de infra-

estruturas, sector transversal que engloba diversos sectores (educação, saúde, 

transportes, etc.).  

A política de cooperação sofre uma evolução positiva sendo visível, nos últimos 

Programas de cooperação, um enquadramento da política externa nacional, 

acompanhando as grandes tendências internacionais, tal como referem alguns dos 

entrevistados e uma leitura atenta das fontes demonstra-o de forma cabal. Os programas 

de cooperação (PIC) revelam, na sua elaboração e gestão, uma maior profissionalização 

muito próxima dos padrões internacionais. Deste modo se compreende a afectação de 

elevadas verbas do erário público para a APD, de acordo com os quadros210 que se 

encontram no Vol.II desta tese.   

Afirmamos o que anteriormente dissemos com a revisão da literatura, ou seja 

este percurso é resultante de uma lógica de aprendizagem política (Stone, 2004), que 

                                                 
210 Quadros nºs: 19,20,21,22,23,24,25,26,28, 29, 30 do Vol.II da tese. 
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neste caso se foi aprofundando. As decisões tomadas a nível supranacional são seguidas 

pelos estados, condicionando programas ou formas de organização escolar (Dale, 2001, 

Van Zanten 2004). O poder político actua em consonância com outras “vozes”, sendo 

estas agentes da transnacionalização: A transferência é visível, quer por emulação, 

harmonização ou pelo trabalho de redes (Stone, 2001) 

Centrando-nos, agora, na evolução das políticas educativas que surgem em 

Portugal, podemos dizer que estas acompanham as reformas da administração 

educacional que surgem noutros países europeus e é na situação de semiperiferia que as 

mesmas são transportadas para os países em estudo (Cortesão e Stoer, 2002). As 

políticas “deslocalizam-se” do “centro” e os discursos acompanham a lógica da 

globalização do processo educativo, em que a linguagem passa a ser centrada na 

eficiência, competitividade ou na descentralização (Barroso, 1999, Formosinho e 

Machado, 2000, Costa, 2003).  

Em termos de política de cooperação, a lógica do Estado português é pautada 

pela racionalização de meios e de custos e tendo em conta que, no terreno, actuam 

múltiplos actores, como por exemplo, o Banco Mundial ou a UNESCO, instituições 

supranacionais. Neste sentido, a decisão política é a de se enveredar pela cooperação 

multilateral, conjugando-se sinergias e rentabilizando-se recursos. Estamos perante uma 

regulação supranacional, já que o objectivo é a criação de uma política conjunta 

(Pacheco e Vieira, 2006). Segundo os autores, a legitimação das políticas educativas 

faz-se com recurso ao mandato externo, onde as organizações internacionais detêm um 

papel proeminente.   

Ao ritmo da globalização caminha-se, sob o peso da economia, para a 

convergência de sistemas educativos ainda que isso possa acarretar erros irreparáveis, 

ou lições negativas (Dolowitz e Marsh, 2000), já que uma má adaptação pode conduzir 

ao falhanço da transferência. Por outro lado, reconhece-se que a expansão da educação é 

um investimento para o desenvolvimento social onde impera a igualdade de 

oportunidades. As políticas educativas nacionais passam a estar em constante interacção 

local-global, global-local através da intervenção dinâmica das agências internacionais, 

contexto em que se deve entender a nossa política de educação em matéria de 

cooperação.  
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As políticas de cooperação estão indexadas às decisões veiculadas nos fóruns 

internacionais e as prioridades estabelecidas vão de encontro às várias cimeiras que se 

têm realizado, ora acentuando a importância da educação para todos, ora a área do 

ambiente, ou então o combate à pobreza. As recomendações que vão sendo feitas após 

as publicações dos sucessivos relatórios de diversos organismos da ONU, contribuem 

para tomada de decisões que, automaticamente, passam a circular nos diversos países. 

 Neste sentido, falamos de circulação ou viagem de políticas (Ozga e Robert, 

2006), apesar da linguagem utilizada ser de carácter político, assentando sobretudo na 

partilha de conhecimentos, na reprodução de “boas práticas” indexadas a parâmetros 

económicos. Por exemplo, a partir de 1999, o apoio ao ensino básico (incluindo o pré-

escolar) e secundário, constitui uma das prioridades da cooperação, pelo que ocorre o 

envio de cooperantes quer para leccionarem, quer para darem formação a docentes; 

presta-se apoio a instituições de formação de pessoal docente, quer a nível de 

desenvolvimento, quer de funcionamento; dá-se apoio aos organismos oficiais ligados 

aos sistemas educativos, bem como ao ensino profissional; apoiam-se projectos para a 

recuperação de infra-estruturas, as quais incluem somas financeiras avultadas. 

Neste sentido podemos referir que o conhecimento incorporado nos processos 

permitiu criar novo conhecimento, cuja disseminação só foi possível mediante a acção 

individual e grupal, uma vez que os actores organizacionais são a fonte e o motor de 

todo o processo criativo (Cardoso, 2007).   

A política de atribuição de bolsas de estudo sofreu alterações, porquanto se 

acentua a tónica da necessidade de formar quadros adequados aos projectos em 

desenvolvimento nos países em causa. É certo que há sempre perdas pelo caminho, 

porque muitos não retornam; por outro lado, nem sempre os países estão capacitados 

para receberem quadros com uma alta formação (recomendações de Lomé IV), pelo que 

há necessidade de uma política convergente nesta matéria. Estas recomendações 

inserem-se nas agendas globais e, logicamente, nas locais, resultantes da transferência 

de políticas (Ozga e Robert, 2006).  

Portugal foi, desde o início, um dos países que sempre atribuiu um número 

elevado de bolsas, conforme se pode verificar pelos quadros211 inscritos no II Volume 

                                                 
211 Ver quadros nºs 34,35,36,37, 38 (Vol.II da tese). 
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deste trabalho. As directrizes surgidas no início do segundo milénio criam um novo 

enquadramento da política de atribuição de bolsas, pelo que se estabelece, como 

prioridade, os seguintes itens: a procura de parcerias entre estabelecimentos dos PALOP 

e os portugueses; a criação, gradual, do 12 º ano nos países onde não existe; a atribuição 

de bolsas mediante a selecção de candidaturas em função das áreas estratégicas de 

desenvolvimento de cada país; a atribuição de bolsas para Portugal (formação superior e 

pós-graduações); a criação de bolsas internas, ou seja, bolsas destinadas a alunos de 

zonas interiores, carenciados, de modo a poderem deslocar-se para os meios urbanos, 

locais de eleição das universidades; o apoio a estudantes que frequentem 

estabelecimentos de ensino militar e de diferentes níveis de formação académica 

(secundária e universitária). 

Quanto ao fenómeno da articulação entre ME e MNE (portugueses), os 

cooperantes referem que era praticamente inexistente. Os programas de cooperação 

previam sempre missões de avaliação a meio do percurso e no final, a troca regular de 

informações sobre a execução dos projectos, a indispensável coordenação dos 

organismos competentes com vista ao reajustamento das acções. Deste modo, não se 

entende porque não se passou da escrita à prática, já que este é um dos pontos que os 

cooperantes referem como negativo (falta de apoios, articulação, avaliação, etc.).  

Encontrámos diversos documentos que apontaram a falta de articulação, como é 

o caso do relatório da Missão efectuada à Guiné-Bissau, em 2000, o qual refere que há a 

necessidade de existir um interlocutor em Bissau para o sector da educação que garanta 

o apoio aos professores portugueses, a articulação dos vários projectos, a representação 

do Ministério da Educação, junto das autoridades guineenses que, de modo transversal, 

beneficie o sistema educativo, a par de outros parceiros que actuam no país (fonte: 

GB/03.00). A recolha oral demonstrou o quanto os cooperantes se sentiram 

abandonados, desconfortados com essa falta de articulação (por um autor sobre a 

satisfação). O Ministério da Educação português não tinha ninguém a acompanhar o 

trabalho que ia sendo desenvolvido. 

As críticas recolhidas a nível oral e através das fontes, tais como a falta de 

articulação, de coordenação, a duplicação de intervenções entre “quem decide”, “quem 

coordena”, a duplicação de esforços e de verbas, vão de encontro ao que encontramos 

na literatura: Mateus (2005); Pereira (2005); Solla (2005). Não existe a cultura de 

consolidar parcerias, pese embora a filosofia inerente aos novos programas de 



 

 
445 

cooperação, onde são visíveis os esforços para se cumprirem os “Objectivos do 

Milénio.” A cooperação avulsa e a ausência de avaliação contam-se, ainda, entre os 

reparos, recolhidos oralmente, bem como pela documentação escrita.  

Seguindo Cortesão e Stoer (2002), as relações entre Portugal e os PALOP são de 

um localismo globalizado porque são situações que têm origem em Portugal (país que 

ocupa uma posição semiperiférica) e depois são transpostas para outros contextos.  

Após as independências, os governos mantiveram, mais ou menos, os sistemas 

herdados do período colonial e investiram em transformações significativas. A escola 

massificou-se, mas não foi capaz de assegurar uma qualidade desejável e os resultados 

não foram os esperados, de acordo com a documentação que temos vindo a referenciar. 

Descortinam-se os dois localismos globalizados que Cortesão e Stoer (2002) referem 

sobre as políticas educativas nos PALOP: os direitos humanos e a escola de massas; por 

seu turno, estes darão lugar aos globalismos localizados quando se tentam uniformizar 

as práticas educativas e ministrar currículos idênticos.  

Tal como já referimos no quadro teórico, Robertson e Dale (2001) apontam os 

efeitos da globalização no modo de regulação e formas de actuação dos Estados. As 

agendas são cada vez mais estruturadas. A educação é o campo onde são mais visíveis 

as mudanças. Mas, com as dificuldades que estes estados enfrentam, a educação 

continua a ser um sector onde falta o essencial: materiais pedagógicos e pessoal docente 

com qualificação profissional. Os diversos projectos que passamos em revista 

demonstram os esforços feitos nesta matéria, mas as condições socio-económicas dos 

países fazem com que os mesmos se tornem quase imperceptíveis: é que um professor 

formado acaba por não ficar num sistema onde é mal pago, ou, então, é pago em 

géneros (GB).  

Algumas questões merecem ser colocadas: que factores conduziram a que o 

sistema se mantivesse igual (ao português) ou que se tivesse mesclado? É adequado? 

Está adaptado? Quem transfere as políticas educativas? Como se processa essa 

transferência? Se analisarmos as linhas de opção de desenvolvimento destes países, 

encontramos um discurso comum, dentro da linha da “convergência de paradigmas” 

(Ball, 2001), ou seja a adopção de medidas que visam o progresso económico, a 

introdução das novas tecnologias de informação e comunicação, a escolarização das 

populações e o prolongamento da educação e a qualificação profissional. É a influência 



 

 
446 

do global sobre o local, é a opção por mecanismos operacionais idênticos aos 

desenvolvidos pelo “Norte”, com maior ou menor sucesso. 

A lógica do Norte impôs-se no Sul; as influências acabam por ser 

recontextualizadas e reinterpretadas, numa dialéctica entre o global e o local 

(Mainardes, 2006). Todavia, as lições nem sempre são positivas: não se conseguiu dar 

resposta à formação intermédia, porque se investiu mais no nível superior (preparação 

de quadros de alto nível). A formação de quadros conduziu à “fuga de cérebros”, ou 

seja, à utilização destes formandos em áreas distintas da da sua formação. Acrescente-se 

o fraco crescimento destas economias que não conseguem gerar postos de trabalho, 

dada a debilidade dos seus mercados. São, assim, visíveis as consequências da 

globalização sobre as relações Estado-educação, já que as restrições de carácter 

económico se traduzem em “cortes” nos “gastos” da educação (Burbles e Torres, 2001).     

Verificámos que os sistemas educativos são uma herança do período colonial, 

com ajustamentos à realidade africana, embora tenham ocorrido transposições, com 

alguns erros. Verificámos o que já dissemos em sede de revisão de literatura: a escola 

enquanto organização profissional (Mintzberg, 1995) caminhou do modelo burocrático, 

racionalizado de carácter weberiano para um sistema aberto, pleno de incertezas, onde 

se conjugam burocracia e autonomia profissional (Bacharach e Mundell, 2000). Os 

interesses organizacionais traduzem-se em “jogos” de poder, de interesses em que cada 

clientela pretende influenciar as políticas escolares e controlar o poder da tomada de 

decisão (Afonso, 1994).  

Uma das questões com que nos deparámos, na Guiné-Bissau, foi a acesa 

discussão sobre a escolarização dos alunos do 1º ciclo do ensino básico, relacionada 

com a questão da língua. Escolarizar em português ou em crioulo? Em crioulo, quando 

não é a língua de todas as etnias? Em português, quando o apontam como uma das 

causas do insucesso? As opiniões são tantas, quantas as experiências que se fizeram no 

terreno. Esta é uma das áreas onde se podem analisar os interesses dos diversos actores 

no terreno, sobressaindo sempre a ideia de que quem financia é que decide. 

A transnacionalização das políticas ocorre por diversos motivos, sendo que, 

alguns países, fruto das suas dificuldades estruturais acabaram por pedir apoio a 

Portugal quando reconhecem o fracasso das suas políticas, como é o caso da Guiné-

Bissau. Na “Declaração de Politica Educativa” (fonte: GB/01.00) o governo guineense 
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reconhece que “ as tentativas de traçar orientações de política educativa fracassaram 

sobretudo devido à falta de vontade política à ambiguidade entre os discursos oficiais e 

a prática dos sucessivos governos, que hesitaram sempre em adoptar oficialmente uma 

política de educação e em libertar os meios necessários para a sua implementação.” 

Assim, para as medidas que pretende introduzir, o governo pede ajuda a Portugal, 

solicitando o envio de técnicos especialistas que, obviamente, trabalharão em conjunto 

com os guineenses, mas que transportarão o seu conhecimento e o ajustarão, sobretudo 

porque o que o governo pretende é a inversão da deterioração do sistema educativo. 

Esta questão foi amplamente referida por Héstia212 que, ao longo da sua estadia na GB, 

onde esteve 16 anos como cooperante, retratou essa perda de qualidade do ensino.  

Sabendo do risco que o contexto da globalização propicia, o da facilidade de 

transferência de políticas, parece-nos importante realçar diversas experiências 

inovadoras, nomeadamente a nível da formação de professores, que constituem uma 

alternativa a estes riscos. São projectos em que alguns dos nossos interlocutores 

participaram, nomeadamente da E. S. E. de Setúbal e, de acordo com as fontes 

recolhidas, outros Institutos Politécnicos portugueses e organizações não 

governamentais.   

Referimo-nos aos projectos, “Projecto Ensino/ Aprendizagem da Língua 

Portuguesa para o Ensino Básico”, “Consolidação dos Sistemas Educativos” ou o 

“PREBA”, e mais recentemente o PADES ou o PASEG, os quais demonstram a 

existência de outras práticas, assentes em novas metodologias: os projectos são 

construídos em parceria, os programas são elaborados de raiz e os manuais resultam de 

pesquisas feitas no terreno. 

Os manuais que vieram a ser publicados no âmbito do projecto 

“Ensino/Aprendizagem” são o exemplo de uma lógica que devia ser a norma na 

cooperação: trabalho em parceria, novas metodologias de ensino, selecção de estratégias 

de trabalho adequadas aos contextos; avaliação de percurso, o que permitiu sempre a 

reorientação da metodologia de trabalho. Estes manuais ganharam o prémio Expolíngua 

de Portugal em 1996.  

                                                 
212 Ver entrevista nº13, do Vol.II da tese.  
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Encontrámos um outro exemplo no projecto de “apoio à unidade de avaliação do 

Instituto Pedagógico de Cabo Verde”, cuja metodologia de trabalho se enquadra mais na 

lógica prospectiva e menos prescritiva. Num artigo sobre este projecto os seus autores213 

referem que o início do projecto tem por base um trabalho conjunto no qual se 

identificam os eixos estruturantes, seguindo-se o levantamento das necessidades, a 

definição dos objectivos e a programação das acções. “Este projecto influenciou 

positivamente o desenvolvimento, quer da qualidade educacional em Cabo Verde, quer 

do aprofundamento de uma metodologia participada de cooperação, consideramos que a 

sua percussão é para as duas instituições mutuamente enriquecedora e estimulante.” 

Estamos perante um contexto em que se valoriza o “local”, mais emancipatório, onde se 

admite uma educação mais democrática (Cortesão e Stoer, 2002).  

Concordando com Almeida (2007) diremos que a gestão do capital intelectual 

colocou em acção conhecimentos (inteligência, ideias, imaginação e inovação) 

individuais e grupais, dentro da organização, criando uma cultura de conhecimento que 

permitiu a eficiência das decisões e das acções, bem como as vantagens competitivas 

sustentadas. 

Todavia, verificamos um papel activo por parte de todos os cooperantes porque, 

apesar de a maioria dos inquiridos ter reconhecido que o modelo que encontraram era 

igual ao português, quase todos referiram que se esforçaram por adaptar os programas 

às realidades locais, constituindo-se como um vector para a mudança e para a inovação. 

Neste sentido, parece-nos importante referir que a transferência de políticas educativas 

operacionaliza-se através de um processo de recomposição das esferas local, nacional e 

global (Ferreira, 2006) e o sistema educativo é uma das áreas onde são mais visíveis 

esses efeitos. As interdependências que se criam entre os actores e as respectivas 

conexões hibridizam as políticas e os sistemas em particular.  

Este processo de recomposição da esfera política vai de encontro ao que Polanyi 

(1964) aponta, quando refere que o conhecimento que os actores detêm é socialmente 

construído e os indivíduos ao entrarem em contacto com novas experiências assimilam-

nas a partir de conceitos tácitos. Verificamos, então, que no terreno ocorre uma adopção 

de conceitos, os quais são reinterpretados e o sistema evolui.   

                                                 
213 Leal, L. e Pinto, J. Folha CEDE nº2.      
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As políticas de educação, na área da educação, mormente a execução de alguns 

projectos, que podemos exemplificar com o projecto “Ensino/Aprendizagem”, encerram 

em si o efeito “bricolage” que Ball (2002) refere quando diz que as políticas são (re) 

trabalhadas, aperfeiçoadas, ensaiadas, moduladas através de complexos processos de 

influência. Sobre este projecto refere Solla (2005): “no final da missão as decisões 

tomadas implicaram opções nem sempre definitivas, mas sempre consensuais nas 

equipas de Bissau e de Setúbal” (idem:54). Segundo a autora a elaboração de manuais 

implicou sempre propostas, escolhas e mudança, sendo necessário algum cuidado e, 

sobretudo, “ouvir sempre quem no terreno melhor conhece a realidade, as suas 

potencialidades e as suas limitações.” (idem:55)      

Cada vez mais se vem afirmando a necessidade da convergência de políticas. O 

estudo do grupo de trabalho da CRSE (1990), ao qual já fizemos referência, acentua a 

necessidade de um entendimento entre Portugal e os PALOP em diversas matérias, 

entre as quais destacamos: a elaboração de estruturas e planos curriculares adequados 

aos países destinatários e a organização de cursos próprios para a sua aplicação; a oferta 

de cursos de formação inicial de professores de português para os cidadãos daqueles 

países que o desejassem; o apoio pedagógico e financeiro para a elaboração e 

publicação de manuais de LP, gramáticas e demais bibliografia científica e técnica.  

De acordo com os resultados desta investigação, já referimos que a cooperação 

portuguesa se tem pautado por uma cooperação bilateral e muito concentrada nos 

PALOP. A seguir à independência das colónias, a política de cooperação era bastante 

incipiente, se bem que houvesse “ a convicção generalizada, de que era absolutamente 

necessário retomar as relações com a África, ainda que situadas, politicamente, noutro 

plano.” (Ergino)214 

 Face à conjuntura política que então se vivia, já que os países africanos 

aderiram aos regimes socialistas, apoiados pelo Leste europeu, Portugal teve de 

enfrentar os ressentimentos do período colonial e agir com prudência, tal como refere 

Ergino:  

“Actuámos sempre com grandes escrúpulos, quer os que me antecederam, eu próprio, quer os 

que me seguiram. A nossa política de valores era a de preservar com grande rigor a 

independência e a igualdade entre os estados. Era necessária uma grande convicção para não se 

                                                 
214 Ver entrevista nº17, do Vol.II da tese. 
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baixar os braços e negociar-se. Era preciso ganhar tempo…Ter uma grande afectividade, muita 

convicção nesta actividade, para mim e para o governo.” 

Ergino aponta, ainda, como constrangimento, a inexistência de uma linha de 

acção política concertada: “ Entre 1975 e meados de 80, a política de Cooperação, em 

Portugal, não estava teorizada. Havia as direcções gerais. Os governos sucediam-se. 

Não havia uma linha condutora, coerente.”   

 Na década de 90, os programas enveredam pelos princípios da 

multilateralidade. Já referimos que no início do segundo milénio, as orientações da 

política de cooperação evidenciam uma preocupação com um planeamento a médio 

prazo, centrando-se na concentração da ajuda em sectores determinantes do 

desenvolvimento sustentado, no incremento e na valorização da participação da 

sociedade civil, na diversificação da ajuda bilateral e no reforço da sua articulação com 

a cooperação multilateral. Estas estratégias resultam de recomendações que foram feitas 

a Portugal depois do exame do CAD/OCDE. Deste modo, descortinámos a preocupação 

do governo português em acompanhar os princípios orientadores de outros organismos 

internacionais.    

De acordo com Hilas215, que assumiu um cargo político relevante no domínio da 

cooperação, Portugal devia reforçar a cooperação multilateral e a sua estratégia junto 

das instituições supranacionais, como o BM e PNUD, o que facilitaria a harmonização 

da agenda portuguesa com a internacional:  

“os objectivos que os norteiam [programas] correspondem aos critérios ditados pelos organismos 

internacionais como, por exemplo, o Banco Mundial. Os projectos integram a filosofia dos 

programas do PNUD, da União Europeia, das Nações Unidas, no que concerne ao 

desenvolvimento.”  

Já referimos, em sede de revisão de literatura, que a nível da cooperação 

multilateral, Portugal tem reforçado a sua posição aproveitando a visibilidade que este 

tem tido, nos últimos anos, no âmbito das Nações Unidas, das instituições de Bretton 

Woods e da União Europeia. As políticas que rodeiam os projectos e as acções 

multilaterais têm tido em conta as reflexões produzidas pelas Agências Especializadas 

do Sistema das Nações Unidas, pela CPLP, pelo Banco Mundial, pela União Europeia, 

entre outros. 

                                                 
215 Ver entrevista nº12, do Vol.II da tese. 



 

 
451 

Os exames do CAD a que Portugal tem sido sujeito (o 1ºexame foi em 1993 e o 

2º exame em 1997) apontam para a fraca participação portuguesa nos instrumentos 

multilaterais de ajuda. Por outro lado, as instituições multilaterais que beneficiaram da 

ajuda nem sempre foram seleccionadas por critérios de eficácia e de racionalidade face 

aos objectivos da cooperação. Assim, a selecção das instituições e dos projectos a apoiar 

deve ter em conta a capacidade de obtenção de resultados e de objectivos comuns, bem 

como uma melhor articulação entre as iniciativas multilaterais co-financiadas por 

Portugal e as actividades integradas na ajuda bilateral, rentabilizando-se os recursos. 

Este processo não se alheia das novas formas de Estado, sob os efeitos da 

globalização que, de acordo com Castells (2001), estaremos perante um Estado de rede, 

feito a partir da complexa rede de poder partilhado, que toma as decisões negociando 

com as instituições internacionais ou nacionais (Ferreira, 2006, Stone, 2004). 

Concordando com Lima (2006) a governação em rede é uma estratégia para aumentar a 

capacidade política dos governos e melhorar a governabilidade dos sistemas sociais. O 

Estado adequa-se às condições internas, às exigências extra-territoriais ou 

transnacionais (Santos, S. 2002).  

Retomando o que escrevemos na revisão de literatura poderemos estar perante 

uma nova forma política: “o Estado transnacional” (Santos, S., 2002), que, certamente 

se indexará aos parâmetros da globalização. Das mobilidades decorrentes do fenómeno 

da globalização emergem novos actores transnacionais, os quais podem contribuir para 

a produção de uma cooperação centrada na aprendizagem mútua, em que os 

conhecimentos e técnicas específicas possam ser aplicados em benefício dos países em 

vias de desenvolvimento. Acontece que os estrangulamentos que esses países enfrentam 

em nada contribuem para uma relação equilibrada entre as “Partes”.     

Às vezes, os estrangeiros não são dotados de maior competência técnica, mas 

como quem financia dita as ordens, os nacionais não têm capacidade de recusar ou 

propor outras medidas. Por outro lado, os nacionais são indigitados para os projectos 

por razões de carácter pessoal, laços políticos de amizade, ficando as competências 

técnicas relegadas para segundo plano (Pontífice, 2005). Os projectos vindos do 

exterior, sem construção a par e passo com os nacionais, tornam-se excludentes.  

A leitura do PIC com a Guiné (2000-02) demonstra a necessidade de articulação 

com os programas das organizações multilaterais e com outros doadores com vista a 
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uma coordenação eficaz das acções e a um melhor aproveitamento dos recursos, dando-

se particular atenção às estratégias desenvolvidas pelo Banco Mundial (educação básica 

e melhoria do sistema de ensino) e pelo Programa Indicativo Nacional para a 

Cooperação GB/EU no âmbito do VIII FED (sistemas educativos), bem como os 

resultados da Mesa Redonda de Urgência do PNUD (fonte: GB/14.00). A estratégia 

portuguesa é a de aproveitar as sinergias entre o que já se faz a nível bilateral com os 

“Cinco”, garantindo a complementaridade, evitando-se duplicações ou sobreposições 

das acções. 

Neste PIC, Portugal introduziu modificações com vista ao melhoramento do 

impacto da ajuda através da racionalização dos instrumentos da cooperação e de novas 

disposições em matéria de programação de modo a permitir uma adaptação dos recursos 

às situações e necessidades dos países beneficiários. 

A agenda portuguesa, ao acompanhar as internacionais, deverá potenciar a 

criação de redes de cooperação, contribuir para novas formas de regulação e criar outras 

estratégias comuns de actuação. Tal como refere Santos, S. (2002), a globalização 

contra-hegemónica é um desafio que os estados devem enfrentar para acompanharem as 

transformações sociais. Este será certamente o caminho para se evitarem os 

constrangimentos referidos pelos nossos interlocutores: falta de articulação entre quem 

introduz o projecto e quem o executa; falta de verbas para a continuidade dos projectos, 

sobretudo quando estes acabam e se criam vazios difíceis de preencher; duplicação de 

esforços e sobreposição de tarefas e, concluindo, como refere Atena216: “ não pode ser o 

sistema de ‘tropeça…coopera’. Vem um e pergunta, vem outro e pergunta e não se dá 

andamento aos projectos. A cooperação implica trocas, partilha, benefícios mútuos”. 

Cap. II: Reflexões sobre “a viajem” das políticas e dos actores  

Retomando os objectivos que nortearam esta pesquisa e a questão central desta 

investigação: “Que papel desempenham os cooperantes (professores, formadores e 

técnicos da educação) na transnacionalização das políticas educativas em Cabo Verde, 

Guiné-Bissau e S. Tomé e Príncipe, entre 1974 e 2002?”, tentaremos, agora, sumariar 

algumas referências que nos parecem importantes de sublinhar. 

                                                 
216 Ver entrevista nº19, Vol.II da tese. 
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A viagem pelas teorias da globalização permitiu-nos percepcionar o modo como 

as políticas educativas têm sido transferidas, apropriadas ou até impostas nos diversos 

países. Deste modo, apropriámo-nos da metáfora transnacionalização para descrever o 

processo complexo, interactivo, multiforme, onde se conjugam as dinâmicas e as 

lógicas de acção de uma heterogeneidade de actores que fizeram parte de determinados 

contextos (organizações), os quais contribuíram para a construção de políticas 

educativas, através de ajustamentos constantes.  

Os consensos resultantes dos fóruns internacionais viajam e acabam por ser 

reinterpretados, recontextualizados e assimilados pelos estados numa lógica de 

hibridação. Estamos, assim, perante uma aprendizagem política, que pode ser 

superficial, táctica ou instrumental ou mais profunda (Stone, 2004), geradora de 

consensos conducentes às “boas práticas”, com a participação de diferentes actores 

como os estados, as organizações internacionais e os sectores não governamentais, 

agentes da transnacionalização, defensores de uma política global.  

Da nossa análise inferimos que a construção das políticas públicas, entendidas 

latu sensu, norteia-se, cada vez mais, por “benchmarks” transpostos do Norte para o 

Sul, já que este último enquanto subsidiário do primeiro, não consegue escapar aos 

mecanismos da globalização, aceitando-os, transformando-os e aplicando-os. Neste 

contexto podemos falar de uma “convergência de paradigmas” Ball (2001), na medida 

em que existem princípios e tecnologias comuns, mecanismos operacionais idênticos e 

efeitos de primeira e segunda ordem semelhantes. Neste quadro impera, quer o processo 

de “empréstimo de políticas” (Phillips, 2004), quer a imposição de soluções oferecidas e 

recomendadas por agências multilaterais. 

As relações entre Portugal e os PALOP, na área da educação, são de um 

localismo globalizado, porquanto se trata de processos de globalização, de situações 

duplamente localizadas: têm origem em Portugal que, por seu turno, tem uma posição 

semi-periférica. A investigação permitiu-nos ver o modo como se transpôs o sistema 

educativo português: adaptação de currículos, de manuais, a formação de docentes 

africanos e, como tudo isso se traduziu no terreno, a nível da qualidade do ensino. 

Os PALOP foram desde cedo considerados como o espaço “natural”da política 

de cooperação portuguesa, na medida em que se interiorizava como dever a 

consolidação e o alargamento dos laços culturais com esses países, particularmente 
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através da Língua Portuguesa, de modo a contribuir para a valorização dos recursos 

humanos. Neste sentido podemos afirmar que o Estado português procurou uma 

legitimação compensatória (Weiller, 2000), após o período de colonialismo, o qual se 

traduziu por um certo desgaste da sua legitimidade nos países deste estudo. 

Por outro lado, tendo em vista uma globalização assente na equidade, os países 

receptores da APD têm sido sensibilizados para uma gestão mais eficaz dos projectos, 

no sentido de uma “boa governança”.  

A cooperação operacionalizou-se com o envio de assistência técnica para apoiar 

o sistema educativo, com intervenções ao nível do ensino básico, secundário e área de 

formação de docentes. Para o efeito estabeleceram-se instrumentos reguladores tais 

como: Acordos Gerais de Cooperação e Amizade e Acordos de Cooperação Científica e 

Técnica; programas indicativos de cooperação; programas anuais de cooperação; 

acordos sectoriais; acordos e protocolos interinstitucionais. 

A política de cooperação assumiu, desde muito cedo, um carácter 

descentralizador fruto da intervenção de diversos organismos no processo, dadas as 

vantagens no domínio da eficiência prestada por todos os organismos participantes. A 

diversidade de áreas e de projectos a apoiar, os inúmeros interlocutores, a complexidade 

de actividades, o volume de serviços consolidaram o modelo descentralizado. Todavia, 

o carácter disperso da cooperação tem provocado diversas críticas, mormente as que se 

relacionam com a inexistência de uma adequada articulação intra-ministerial. 

No que concerne ao Ministério da Educação português, a sua actuação pautou-se 

pelo estabelecimento de parcerias, individualmente ou com outros ministérios 

portugueses, que visaram o envio de professores cooperantes, para a consecução dos 

projectos estabelecidos. 

As políticas educativas que se traçaram enfatizaram a importância de uma 

intervenção na área da formação de docentes, da promoção da língua portuguesa ao 

nível do ensino/aprendizagem no ensino básico e da adequação do ensino da língua, 

tendo em conta a realidade sociolinguística dos países em estudo. Portugal, desde cedo 

apoiou acções de capacitação, estágios e reciclagem de quadros; concedeu bolsas de 

estudo; apoiou a reestruturação do sistema de ensino, bem como a elaboração e o 

fornecimento de manuais escolares para o ensino básico.  
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Estas orientações continuam válidas de modo a que Portugal cumpra a sua parte 

com os objectivos do milénio: planeamento de médio prazo, concentração da ajuda em 

sectores determinantes do desenvolvimento sustentado, incremento e valorização da 

participação da sociedade civil, eficácia na coordenação da acção protagonizada pelos 

diferentes actores, diversificação da ajuda bilateral e reforço da sua articulação com a 

cooperação multilateral.  

A análise da questão do profissionalismo docente, permitiu-nos verificar como 

os actores desempenharam as suas funções face aos dilemas e os constrangimentos que 

enfrentaram. Verificámos que a identidade profissional é um constructo apoiado na 

auto-imagem, na auto-estima, na motivação para o exercício da profissão (Cruz, 1995), 

entrecruzando-se a trajectória de vida e o ciclo profissional. 

Nessa construção da identidade profissional, tivémos em conta a importância do 

eu pessoal e do eu profissional, complementares para um exercício de funções 

satisfatório, tendo em conta que a percepção do bem-estar deriva de factores subjectivos 

que se interligam com as situações organizacionais, tais como as condições de trabalho. 

Quanto ao perfil de cooperante que conseguimos apurar, digamos que é um 

perfil onde o domínio profissional se entrelaça com a dimensão humana: pessoas 

generosas, amigas e solidárias, que se conseguiram adaptar e que revelam um grande 

respeito pelo Outro. Muitos deles regressariam de novo a África, se fossem chamados, 

desde que as condições fossem bem definidas. Entrecruzam-se aqui as metáforas 

(Sarmento, 2000) do professor militante (interventor na comunidade), do missionário 

(com qualidades morais e valores individuais, prestador de um serviço a que adere por 

vocação) e do dinâmico (motor do sistema educativo).  

Os actores que entrevistámos exercem a sua actividade, quer seja na área do 

ensino, ou na área de planeamento, utilizando o conhecimento num contexto diferente, 

trabalhando em parceria, mas ajustando, sempre que possível, às reais necessidades, 

contribuindo para a regulação do sistema. Com a nossa investigação descortinámos uma 

lógica de partilha de conhecimentos, a qual acabou por ser convertida em conhecimento 

organizativo ou institucional (Nonaka e Takeuchi, 1995), sendo que, os mentores das 

políticas educativas não eram alheios às decisões de fóruns internacionais, nem à 

transnacionalização da produção do conhecimento. Concordando com Carvalho (2006), 

poderemos afirmar que pela mão destes actores as políticas públicas de educação 
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passam a ser encaradas de forma mais alargada, não dependendo apenas da acção 

governamental.      

Visualizámos a complexidade organizacional das escolas por onde passaram os 

cooperantes e verificámos que, nesta era da globalização, as organizações não podem 

ser totalmente controladas e reguladas, criando-se zonas de incerteza, em que o poder e 

a estratégia são produtores de “jogos organizacionais”, criando-se alianças e estratégias 

do conflito, próprios das organizações sociais. A afirmação dos actores educativos 

passou por alianças, estratégias e negociações constantes (Friedberg, 1995), num jogo 

constante entre os interesses individuais e os colectivos. 

Ao percebermos “como”, “por quem”e “de que modo”foram as políticas 

educativas portuguesas “transferidas”, “emprestadas” ou “externalizadas” para os 

espaços deste estudo, identificámos localismos globalizados e globalismos localizados, 

configurando-se uma nova geometria do poder, onde se entrecruzam os níveis: 

local, nacional e global. 

A operacionalização das políticas educativas passa a estar indexada a 

“benchmarks”, os quais resultam também, dos movimentos da globalização. A 

retórica assenta na “boa governança”, norteada por princípios tais como a 

abertura, a participação, a responsabilidade, a eficácia ou a colaboração pró-

activa. A esta lógica subjaz a gestão do conhecimento, entendido este como a 

capacidade de agir, mesclando-se os valores, as experiências e a capacidade do 

indivíduo incorporar novas informações (Davenport&Prusak, 2001). Estas 

características tornam o conhecimento mutante e enriquecem os indivíduos (de 

modo tácito e explícito). A junção entre a experiência dos actores (conhecimento 

tácito) e o conhecimento científico (explícito) traduziu-se pela implementação 

dos novos sistemas educativos destes países.  

As reformas educativas que se fizeram em Portugal, ou nos países deste 

estudo, são fruto da expansão do sistema educativo mundial, resultando, também, 

do modo como as políticas circulam e se operacionalizam, numa perspectiva de 

multiregulação, cujos resultados são marcados pela singularidade, imprevisibilidade e 

contingência (Afonso, 2006). O discurso da descentralização da administração 

educativa, da territorialização, da autonomia, permanece letra morta já que, na essência, 
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a administração central permanece intocável e as medidas legislativas promulgadas não 

contribuíram para reforçar a autonomia das escolas. 

Os países deste estudo não foram alheios à retórica da reforma educativa, a qual 

assentou em argumentos a favor da descentralização baseados em lógicas diversas, que 

passamos a enumerar: numa lógica de descentração administrativa, visando o 

facilitismo do exercício de poderes pertencentes à administração central; em forma de 

delegação, quando ocorre a transferência de competências e de responsabilidades para 

os órgãos de gestão; em forma de devolução quando as escolas assumem 

responsabilidades e serviços, que seriam da competência do Estado central; ou, 

paradoxalmente, através da privatização, plena ou parcial dos serviços públicos, 

acompanhando a economia de mercado. Estes mecanismos visam a redução dos custos e 

a tomada, por parte dos poderes regionais, de maiores responsabilidades, ao nível das 

decisões, da formulação de objectivos e da elaboração de projectos. 

 Desta forma, o Estado deverá controlar a regulação, numa lógica de 

ajustamentos e reajustamentos entre actores tendo em conta a interacção dos diversos 

mecanismos reguladores (Afonso, 2006), de forma a não colocar em causa o acesso de 

todos os cidadãos à educação, promovendo uma equidade justa e a qualidade do 

sucesso.  

Neste processo de conjugação de sinergias entre todos os actores (mentores ou 

transferidores/externalizadores das políticas educativas), a grande finalidade foi a da 

promoção de uma educação que contribuísse para o desenvolvimento dos países, pese 

embora os contextos de diversidade e de incertezas que pairam sobre as organizações. 

Visualizámos aqui a dinâmica do conhecimento, criado pelo indivíduo, validado pela 

experiência, o qual gerido no contexto das interacções sociais estabelecidas entre os 

indivíduos e as organizações depende de um espaço e tempo particulares (Nonaka e 

Takeuchi, 1995, Nonaka e Nishiguchi, 2001). 

Deste modo, um bom aproveitamento dos efeitos da globalização na área da 

educação, permitirá um rápido e competitivo crescimento económico, se se optar pela 

lógica da partilha de conhecimentos e pela transferência de tecnologias.  

A linha condutora, actual, das políticas de cooperação norteia-se pelo apoio a 

diversos projectos nas seguintes áreas: formação, educação, cultura e património, 

promoção da língua portuguesa, saúde, actividades produtivas e infra-estruturas, 
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sociedade e suas instituições, segurança, ajuda financeira e ajuda humanitária de 

emergência.  

Os programas de cooperação revelam, cada vez mais, na sua elaboração e 

gestão, uma maior profissionalização muito próxima dos padrões internacionais. Os 

programas assinados para o triénio de 2002 a 2005 revelam a consciência de se pensar a 

cooperação de forma mais alargada, tendo em conta as vantagens de coordenação e 

complementaridade da cooperação internacional, tendo por base os objectivos 

internacionais do desenvolvimento do milénio. 

Todavia, os resultados destas políticas só poderão ser frutuosos se as decisões 

políticas estiverem impregnadas da mensagem de que a educação é uma forma de 

atenuar as desigualdades sociais, tendo em vista um desenvolvimento harmonioso dos 

cidadãos, relegando para segundo plano a retórica da mudança que a nada conduz.     
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Considerações finais   

As conclusões retiradas deste estudo mostram que o mesmo pretende desocultar 

esta área a da transnacionalização das políticas educativas, observada pela cooperação, 

concretamente no domínio da educação, sobre a qual não há estudos sistematizados. Ao 

investigador compete clarificar a realidade e, nesse sentido, contribuir para que se possa 

realizar uma apreciação crítica das suas conclusões e contribuir, também, para o 

alargamento do conhecimento nesta matéria. Assim, os contributos científicos poderão 

permitir decisões mais esclarecidas. No entanto, nenhum investigador poderá 

determinar o futuro em nome dos resultados das suas pesquisas. 

Afirmamos que é importante a existência de uma investigação articulada entre o 

mundo académico português e o africano, neste caso o das ex-colónias. Estudos 

dispersos, mais ou menos nacionalistas e mais ou menos agressivos sobre os papéis 

desempenhados pelas “Partes”, que têm vindo a público são, ainda, tributários de feridas 

de um passado-recente, que é urgente ultrapassar, em benefício da educação dos jovens 

africanos.  

À questão central desta investigação: “Que papel desempenham os cooperantes 

(professores, formadores e técnicos da educação) na transnacionalização das políticas 

educativas em Cabo Verde, Guiné-Bissau e S. Tomé e Príncipe, entre 1974 e 2002?”, 

demos resposta, desmontando os papéis dos actores nos diversos contextos, analisando, 

por um lado, as questões alusivas ao papel do Estado enquanto mentor de política e de 

políticas e, por outro, às acções dos cooperantes. Tentámos articular a resposta tendo em 

conta o papel do Estado, enquanto criador dos instrumentos e dos meios que permitem a 

transnacionalização das políticas e, o papel dos cooperantes, os actores no terreno, que 

directa ou indirectamente participaram no processo de transferência de políticas.   

Tentámos, ao longo deste trabalho, descortinar as alterações que foram sendo 

introduzidas, ao nível das políticas educativas, e o modo como estas foram 

percepcionadas pelos actores, que exerceram funções em Cabo Verde, Guiné-Bissau e 

S. Tomé e Príncipe, entre 1974 e 2002. Tentámos, ainda, acompanhar a complexa 

viagem das políticas educativas, partindo da premissa que cada indivíduo é um 

transferidor dessa política e da dialéctica existente entre a lógica estatal e a dos 

cooperantes, sendo a primeira, certamente distinta da segunda. 
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Verificámos que apesar da elaboração dos acordos de cooperação ser feita com 

base na paridade entre Estados, o carácter de dependência da ajuda externa com que 

estes países se debatem, acaba por ditar as regras do jogo. O conceito de cooperação é 

entendido mais como o de ajuda, apoio, assistência e não como o de uma colaboração 

mútua ou acção conjunta com vista a atingir determinado fim. Se uma das partes dá e a 

outra recebe, a balança nunca se equilibra. Os projectos ficam dependentes das verbas e 

quem financia dita as regras. Por outro lado, os programas de ajustamento estrutural 

introduzidos na década de oitenta acentuaram as clivagens sociais existentes e atiraram 

os países africanos para as margens de uma periferia sem retorno.  

Sabemos, por outro lado, que as agendas políticas sobre a educação não têm 

estado alheias ao fenómeno da globalização e das suas consequências para as escolas e 

comunidades educativas, em geral, numa sociedade onde as transformações sociais 

ocorrem a um ritmo muito rápido. As escolas, sobretudo nos países do nosso estudo, 

investem esforços redobrados no sentido de se tornarem espaços de aprendizagem, de 

desenvolvimento de competências e de atitudes e de modernização administrativa. 

Reflectem mudanças que imperam nos estados que as têm apoiado, nomeadamente na 

área da autonomia, a qual tem sido acompanhada de diversas medidas 

descentralizadoras assentes na “eficácia” (nível de consecução objectivos propostos), na 

“eficiência” (regulação dos resultados face aos custos) e na “responsabilidade” 

(contratação face à qualidade dos serviços), porquanto a transferência de poderes do 

“centro” para a “periferia” acarreta eficácia e eficiência. O controlo é feito por 

determinados mecanismos de regulação como: a supervisão, a avaliação, o 

profissionalismo, recorrendo ao ajustamento mútuo entre os actores. Por outro lado, 

descentralização não significa automaticamente um maior grau de autonomia, já que a 

actuação dos poder local pode conduzir a outro tipo de centralização.  

Sabemos que a conjuntura política de alguns destes países, particularizando com 

o caso da Guiné-Bissau, em nada tem contribuído para o desenvolvimento da educação. 

Os constrangimentos que fomos apontando ao longo deste trabalho são permanentes e 

denota-se uma falta de capacidade para a fixação dos recursos humanos. Existem, por 

exemplo, bons técnicos no MECT, que dispõem de preparação académica de nível 

superior, quase sempre adquirida em Portugal, ou têm beneficiado de formação de 

professores, no âmbito dos projectos de cooperação, os quais deveriam ser 

rentabilizados, numa lógica de optimização de recursos, no domínio da construção das 
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políticas educativas e da reorganização do sistema educativo. Todavia, dada a situação 

de debilidade económica, acabam por ser absorvidos por outras áreas, espartilhando-se 

o conhecimento sobre a educação.     

Neste contexto se entende que, no início do segundo milénio, a Guiné continue a 

enfermar dos mesmos problemas estruturais. Em 2001, o ministro da educação da Guiné 

apontava como causas da perda de qualidade do ensino vários factores: insuficiente 

oferta escolar, inadequada distribuição, precariedade das instalações escolares, pobreza 

dos equipamentos, escassez de manuais escolares e auxiliares de orientação pedagógica 

do professor, fraca qualificação dos professores, desadaptação dos conteúdos 

programáticos ao meio social e cultural dos alunos, insuficiente domínio da língua 

portuguesa, inadequada metodologia do ensino da língua portuguesa, inadequada 

afectação de recursos financeiros ao sector, débil sistema de gestão e de 

responsabilização.  

 Por outro lado, demonstrou-nos a revisão da literatura que a legitimidade do 

Estado, nestes países, também se fez com recurso à adesão a modelos de outros países, 

suprindo lacunas da política interna (Steiner-Khamsi, 2004) e, apesar de ocorrer uma 

massificação do ensino, esta nem sempre se traduziu por uma maior equidade social. A 

educação foi encarada como um projecto conducente à reestruturação nacional, criando-

se um homem novo, consolidando-se a identidade nacional. A educação é encarada 

como um modo de arranjar emprego, de obter prestígio ou ter acesso a um cargo 

político. 

A nossa investigação permitiu-nos verificar que os projectos construídos no 

local e em verdadeira parceria têm obtido um êxito maior do que outros, emanados de 

“cima”. É localmente que as respostas para os problemas se devem procurar, tal como 

aponta Solla (1998) a propósito dos projectos que a E.S.E de Setúbal tem desenvolvido, 

os quais têm produzido conhecimento visível. Estes projectos exigem estudo, pesquisa, 

experimentação e reflexão em domínios semelhantes aos que são trabalhados na Escola 

Superior de Educação, apesar de serem diferentes a nível do contexto geográfico, social, 

antropológico, cultural, linguístico e pedagógico.  

Diversas críticas têm sido tecidas às políticas de cooperação: ausência de 

coordenação, inexistência de avaliação, excesso de burocracia, financiamentos 

desadequados, a inexistência de uma política externa no domínio da língua. Os 
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projectos são executados e raramente está prevista a sustentabilidade dos mesmos, pelo 

que a sua continuidade é posta em causa, até porque muitas vezes os estados nacionais 

não conseguem garantir respostas, em tempo oportuno, para as necessidades criadas 

pelos projectos. 

A cooperação deve revestir-se do seu carácter técnico. O conhecimento deve 

circular dentro da lógica de dar e aprender, de dar e receber, de partilhar, de se retirarem 

benefícios mútuos, de modo que, ao consultarmos documentos produzidos por autores 

estrangeiros se encontre espelhada a acção que muitos portugueses desenvolveram, bem 

como os reflexos da APD portuguesa. Tal como Nonaka e Takeuchi (1995) apontam a 

gestão do conhecimento consubstancia-se na capacidade organizacional para criar novo 

conhecimento, disseminá-lo e incorporá-lo em novos processos, respondendo à espiral 

de interacção e construção social própria do conhecimento. 

A investigação demonstrou-nos, também, que há necessidade de se estabelecer 

um diálogo permanente entre as diferentes instituições, de modo a que a linguagem a 

utilizar seja comum e que as acções avulsas devem dar lugar a acções concertadas, 

pautadas pela avaliação, o que certamente contribuirá para uma verdadeira política de 

cooperação. Só assim se evitaria a adopção de projectos que, por vezes, podem não ser 

os mais adequados, traduzindo-se em transferências negativas ou sem sucessão, porque 

se revestem de um carácter episódico. Conforme já referimos, a interpretação, recepção 

ou implementação são filtros que transformam as políticas (Ocks e Phillips, 2004) e as 

ideias ou os modelos, acabam por se fundir com a cultura local, permitindo leituras 

diferenciadas. 

Parece-nos que uma forma de colmatar estas falhas seria a de se recrutar 

cooperantes que já estivessem estado ao serviço da cooperação e que com a sua 

experiência e conhecimento adquirido pudessem contribuir para a programação de 

acções, ou seja, o importante seria a capitalização de conhecimento para uma gestão 

proveitosa desta política pública. Em termos académicos, seria positivo se se pensasse 

institucionalizar este conhecimento com acções de formação para quem se quisesse 

deslocar a África ao serviço da cooperação. Deveria ser criado um organismo 

específico, na área da educação, com um quadro de técnicos e experts nestas matérias.  

Há uma grande dispersão de projectos e pouca produção de conhecimento sobre 

os mesmos. É difícil reconstruir percursos, porque muitos já se perderam no tempo. 
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Desconhecemos a existência de uma base de dados, quer com o número de cooperantes, 

quer com as acções já desenvolvidas. Se Portugal aproveitasse a experiência dos 

cooperantes, podia construir um capital educativo valioso para a reestruturação de 

serviços e para um planeamento mais acertado. É fundamental avaliar para actuar de 

forma mais consentânea.  

 

Novas pistas de estudo:  

Sem quereremos ser pretensiosos e para aqueles que tenham interesse em 

continuar esta investigação sugerimos algumas áreas que merecem ser estudadas e que, 

diversas vezes despontaram vontades diferentes das que tínhamos em mente: a primeira 

é um estudo na área de histórias de vida. Estamos certos que esta é uma área de uma 

riqueza enorme, onde se podem realçar os contributos dos professores para a história da 

cooperação; a segunda, e não de somenos importância, será a da escrita da história da 

cooperação, porque esta é ainda uma história vivida, experimentada e sobre o qual ainda 

não está feita uma verdadeira reflexão.  

Por outro lado, é nosso entender que o passado recente não pode constituir um 

obstáculo para se estudarem, sem grandes paternalismos, os contributos que os 

cooperantes têm dado para a organização das escolas e de toda a orgânica ministerial, 

nestes países; parece-nos que ainda há feridas por sarar, sobretudo da parte africana. 

Vislumbrámos medos que se traduziram por um fraco interesse em mexer no passado. 

Seria importante que o mundo académico, através de acções concertadas, criasse 

uma rede de educação norte-sul, que facilitasse a circulação de professores e alunos que 

se quisessem dedicar à investigação, quer com o apoio do Ministério da Educação, quer 

com o do Ministério dos Negócios Estrangeiros, dos países envolvidos. Esta seria, 

certamente, uma área onde se poderia produzir conhecimento científico.  
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nº161, I Série-A). 

Decreto-Lei nº205/93 de 14 de Junho. Cria condições ao lançamento de projectos 
promovidos por ONG’s que visem acções de jovens voluntários para a Cooperação. 

Decreto-Lei nº48/94 de 24 de Fevereiro. Aprova a Lei Orgânica do Ministério dos 
Negócios Estrangeiros 

Decreto-Lei nº58/94 de 24 de Fevereiro. Cria a nova Comissão Interministerial para a 
Cooperação Portuguesa. São extintas as anteriores CIC e CCC. A nova Comissão detém 
um leque mais vasto de atribuições (Diário da República nº46).  

Decreto-Lei nº60/94 de 24 de Fevereiro. Aprova a Lei Orgânica do Instituto de 
Cooperação Portuguesa. 

Decreto-Lei nº19/94 de 24 de Maio. Aprova o estatuto das ONGD. 

Decreto-Lei nº52/95 de 20 de Março. Cria o Instituto Camões (lei orgânica). 

Decreto-Lei nº 115/A-98, de 4 de Maio. Introduz um novo modelo de gestão e o 
regime de autonomia das escolas  

Decreto-Lei nº267/98 de 28 de Agosto. Cria o Conselho de Ministros para os Assuntos 
da Cooperação, presidido pelo Primeiro-Ministro, o qual estabelece as linhas de 
orientação da política de cooperação, acompanha e coordena os programas globais de 
cooperação (D.R. nº198, I Série A). 

Portaria nº686/93 de 22 de Julho. Aprova o Regulamento de Execução do 
Voluntariado Jovem para a Cooperação. 

Despacho conjunto de 18 de Maio de 1995. Regulamento das bolsas da Cooperação 
Portuguesa. Substitui o Despacho 7/SEC/93 de 24 de Junho. 

Resolução da Assembleia da República nº14/97 de 20 de Março. Declaração 
constitutiva da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (D.R. nº67, I Série A). 
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Resolução de Conselho de Ministros, nº102/98. Aprova o programa de cooperação de 
1998 (D.R.nº185/98, de 12 de Agosto, I Série –B). 

Resolução de Conselho de Ministros, nº128/98. Aprova o orçamento integrado de 
cooperação para 1999 (D.R.nº254/98, de 3 de Novembro, I Série –B). 

Resolução de Conselho de Ministros, nº42/99. Institui um grupo de missão para 
preparar e coordenar o lançamento, a implementação e a gestão de um programa 
específico de cooperação intermunicipal (D.R.nº114/99, de 15 de Maio, I Série –B). 

Resolução de Conselho de Ministros, nº43/99. Aprova a orientação estratégica 
denominada “A cooperação portuguesa no limiar do Séc.XXI” (D.R.nº115/99, de 18 de 
Maio, I Série –B). 

Resolução de Conselho de Ministros, nº17/2000. Aprova o Programa Integrado da 
Cooperação Portuguesa para 2000 (D.R.nº88/2000, de 13 de Abril, I Série –B). 

Resolução de Conselho de Ministros, nº157/2000. Define uma política de apoio ao 
desenvolvimento do ensino superior nos países africanos de língua portuguesa e aprova 
um conjunto de medidas de médio e curto prazo neste domínio (D.R.nº266/00, de 17 de 
Novembro, I Série –B). 

Resolução de Conselho de Ministros, nº174/2000. Aprova o programa integrado da 
cooperação portuguesa para 2001 (D.R.nº300/00, de 30 de Dezembro, I Série –B).
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Fontes Primárias (GAERI) 

Fontes (por países, recolhidas no GAERI) 218 

Cabo Verde 

Assunto Serviço de 

origem 

Serviço de 

destino 

Codificação 

Formação de Professores do Ensino Secundário 

(Programa a desenvolver entre 1995 e 1997 e a ser 
executado pela Direcção Geral do Ensino/ Escola de 
Formação de Professores do Ensino Secundário (EFPES). 
Enquadra-se no âmbito da Reforma do Sistema Educativo 
Caboverdiano e constitui um complemento do programa 
da Reforma do Ensino Secundário, em execução pelo 
PRESE (Projecto de Reestruturação e Expansão do 
Sistema Educativo). Portugal enviará especialistas e 
formadores para apoiarem as adaptações curriculares.) 

Min.Edu. 
Secretaria-
Geral (PT) e 
Direcção 
Geral do 
Ensino (CV) 

Serviços 

da 

Educação 

(PT E CV) 

CV/01.93 

XI Reunião Comissão Mista Permanente Cooperação 

Luso Cabo-Verdiana 

(Acta final da aprovação do Programa Indicativo de 
Cooperação para o triénio de 1995-98. Em relação à 
Educação salienta-se a importância do Programa sobre 
Língua Portuguesa - Projecto “ Estudo sobre a 
metodologia do Português como língua segunda”; criação 
de uma escola portuguesa no Mindelo.) 

MNE (ICP-
PT) / e 

Dir. Geral de 
Cooperação 
Internacional 
(CV) 

Serviços  da 
Cooperação 

CV/02.95 

PUENTI 

(Memorando interno onde se realça a criação do projecto 
Minerva, posteriormente transformado em PUENTI e 
respectivas fases de execução; responsabilidades 
assumidas pela Fac de Ciências; necessidade de aquisição 
de equipamento para a execução dos projectos.) 

GAERI GAERI CV/05.96 

PUENTI  

(Reitera-se o pedido feito a 19/06/96, agora fundamentado 
com dados recolhidos no relatório enviado por CV (nº de 
utilizadores, nº de horas em acções, principais 
utilizadores, percentagens, etc.). Apresentação de um 
quadro com o equipamento a adquirir. Despacho do 

GAERI Ministro da 
Educação 
(PT)  

CV/07.96 

                                                 
218 A listagem que se apresenta refere-se às fontes citadas no presente volume. O anexo nº 5, do Vol.II da 
tese, contém todas as fontes que consultámos, devidamente descritas. 
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Ministro: concessão dependente do empenhamento das 
autoridades de CV no que respeita à viabilização do 
projecto. CV deve orçamentar verbas para a execução do 
projecto.)  

Compilação dos projectos aprovados: Ponto da 

situação 

(Acta final da reunião da Comissão Mista Permanente de 
Coop. Sobre a execução ou não dos projectos existentes:   

Educação/Ensino: a) Estudo sobre o ensino e a 
aprendizagem do português como língua 2ª em CV; b) 
Apoio às actividades da unidade de Educação de Adultos; 
c) Utilização das novas tecnologias (PUENTI); d) Apoio à 
formação de professores do ensino secundário; e)apoio ao 
Instituto Pedagógico; f)Estudos Humanísticos; g) Reforço 
do Corpo Inspectivo; h)Apoio ao Centro de 
documentação; i) Apoio à Direcção Geral de 
Administração; j) Edição de trabalhos científicos.)  

MNE MNE/ME CV/08.96 

Adenda ao PIC 

(Projectos acrescentados ao Programa Integrado de Coop., 
decorrentes da XI Reunião da Comissão Mista 
Permanente de Cooperação Luso–Cabo-verdiana.   

A) Programa III – Formação de Professores: Projecto 1 
A- Cooperação no quadro do Programa “Nónio Séc. 
XXI”; Projecto 5- Acesso ao Ensino Superior; Projecto 6 
– Intercâmbio de formação e investigação.  

B) Programa IV – Apoio à Organização dos Serviços 
Culturais: Projecto 4 – Apoio ao Gabinete de Estudos e 
Reforma Educativa.  

C) Programa VI – Avaliação: Projecto 1- Avaliação da 
Reforma do Sistema Educativo de Cabo Verde. 

D) Programa VII – Desenvolvimento Curricular: 
Projecto 1- Ensino Tecnológico; Projecto 2 – Ensino 
Mediatizado; Projecto 3: Educação Especial.) 

MNE-ICP e 

Direcção 

Geral da 

Cooperação 

Internacional 

(CV) 

Serviços de 
educação e 
cooperação 
(PT e CV) 

CV/01.97 

Pedidos do Min. Edu. Ciência e Cultura (CV) 

(Tendo em conta a adenda ao PIC e considerando que a 
educação e formação foram consideradas áreas prioritárias 
de cooperação em termos de Ajuda ao desenvolvimento o 
MECC solicita por fax: formação para a carta escolar; 
estágios em Portugal para técnicos e inspectores; apoio à 
formação; apoio ao Instituto Pedagógico; reorganização 
curricular; equipamento informático; seminários no 
âmbito das TIC; apoio técnico para a elaboração do 
projecto Nónio; instalação de uma intranet; material 
vídeo; bolsas de estudo; auditoria às Escolas Superiores; 
instalação do Instituto Superior de Ciências Empresariais 
e da Escola Superior de Enfermagem.)  

MECC (CV) GAERI CV/02.97 
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PUENTI 

(O governo de CV dá conta da inscrição de verbas para o 
programa PUENTI. Enviam cópias do programa de 
investimentos para 1997 e do programa plurianual de 
investimentos públicos (1998-2000). 

MECC GAERI CV/04.97 

Ensino  à Distância e Mediatizado 

(Relatório da Missão Técnica Portuguesa a CV, no âmbito 
do estudo da viabilidade pedagógica, técnica e económica 
de modalidades de ensino à distância e mediatizado. 
Apresentação dos objectivos da missão, a listagem de 
contactos, apreciação geral da missão e conclusões 
(projecto importante para a área da formação, apoio ao 
ensino do Português, Matemática, Ciências e Expressões, 
apoio ao secundário, apoio da TV em CV) 

Estrutura de 
Projecto do 
Ensino Básico 
Mediatizado 
(DEB) 

GAERI CV/07.97 

Educação em CV e suas Perspectivas 

(O documento contém dados sobre a situação geográfica; 
a situação actual do sistema educativo; o sistema 
educativo (com os níveis de ensino identificados); os 
apoios sócio -educativos; o tipo de gestão do sistema; o 
financiamento da educação (investimentos do Estado); as 
tendências do sistema educativo; os constrangimentos; as 
perspectivas; as estatísticas de alunos.) 

ME Ciência, 

Juventude e 

Desporto 

(CV): Gab. 

Est. Desen. 

Sistema Edu. 

Vários CV/05.98 

Nota de Imprensa 

(Ponto da situação das contratações com CV em 1998/99, 
1999/2000 e 2000/01; divulgação das boas práticas e 
anúncio da assinatura pública dos novos contratados com 
as respectivas entidades, no Centro Caparide do ME.) 

GAERI Media CV/01.01 

PADES 

(Projecto de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino 
Secundário em CV (PADES), desde 1998. Propõe-se o 
redimensionamento do projecto que envolve 85 docentes 
contratados: criação de oficinas de Ciência, Língua e 
Cultura para actividades de pesquisa, formação e 
divulgação, tendo em vista a melhoria do ensino 
secundário e de professores cada vez mais qualificados. O 
Sr. Ministro concorda e informa que a proposta deve ser 
apresentada ao Sr. Secretário de Estado dos Negócios 
Estrangeiros e da Cooperação.) 

GAERI Ministro da 
Educação 
(PT) 

CV/01.02 

Contratação de professores 

(Informação interna em que a técnica apresenta o historial 
das contratações a partir de 1998 e indica os nºs de 
contratações: 82 (CV), 10 (Guiné), 12 (STP). Refere os 
constrangimentos sofridos neste processo e solicita 
resposta para a contratação para o ano seguinte 

GAERI GAERI CV/02.02 



 

 
500 

(2002/2003). 

Programa de apoio aos sistemas de ensino de Língua 

Oficial Portuguesa 

(Relatório sobre a metodologia de contratação de jovens 
recém-licenciados. Recrutamento por motivos financeiros 
e pelo carácter jovem. Formas de pagamento e subsídios. 
CV: 2002-2003: previsão de 84 (3 novas contratações e 15 
substituições, ou seja em 2001-2002 estariam 81); Guiné: 
10 em 2001-2002 e previsão de mais 1 para 2002-2003; S. 
Tomé: 12: 2001-2002; previsão do mesmo nº de docentes 
para 2002-2003.) 

GAERI GAERI CV/04.02 

Guiné-Bissau 

Assunto Serviço de 

origem 

Serviço de 

destino 

Codificação 

Seminário I “Cooperação com os PALOP”  

(Contém o historial do sistema educativo; contexto 
geográfico e económico; dados sobre a educação entre 
1974 e 1987 com algumas projecções para 1990; níveis de 
ensino e respectiva situação; constrangimentos; 
financiamentos; níveis de eficácia.) 

Ministério da 
Educação, 
Cultura, 
Desportos 

Secretaria de 
Estado do 
Ensino -GB 

Serviços da 
Educação 

 

GB/ 01.87 

Estratégia do Desenvolvimento do Ensino 

(Decreto º60 -1988)  

(Promover a qualidade e a eficácia do ensino; relevância 
do sistema de formação; racionalizar os meios.) 

Ministério da 
Edu.1991 

Imprensa 
Nacional-
Editora 
Escolar 

Serviços de  

Educação 

G.B/01.88 

Regulamento da carreira docente 

(Decreto º61 -1988)  

(Recrutamento, nomeação, provimento de: auxiliares e 
educadores de infância; educadores de infância; 
professores auxiliares do ensino básico; professores do 
ensino básico; professores auxiliares do ensino 
secundário; professores do ensino secundário directores e 
subdirectores.) 

Ministério da 
Edu.1991 

Imprensa 
Nacional-
Editora 
Escolar 

Serviços de  

Educação 

G.B/02.88 

Mesa redonda sobre o Plano de Médio Prazo com 

parceiros de Cooperação na área da Educação 

(Participaram 19 ONG´s, membros do ME (GB) e 
organismos da ONU. 

Objectivos: a) promover a qualidade e a eficácia do 
ensino, em especial o Ensino Básico; b) aumentar a 
relevância do sistema de formação profissional; c) 
racionalizar os meios.)  

Ministério da 
Educação 

(GB) 

Membros 
participant. 

GB/ 02.90 
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Lei Orgânica do Ministério da Educação 

(Estabelece a orgânica do Ministério, definindo estruturas 
e orientações.) 

Min.Edu.GB 

Imp.Nac.Ed. 
Escolar 

Serviços de  

Educação 

G.B/03.91 

Regulamento de funcionamento da Direcção Regional 

de Educação 

(Natureza e funções: Direcção Regional de Educação, 
Repartição de Gestão Escolar, Inspecção Escolar, 
Repartição de Estatística e Planificação e Repartição de 
Administração e Finanças.) 

Min.Edu.GB 

Imp.Nac.Ed. 
Escolar 

Serviços de  

Educação 

G.B/04.91 

Projecto de Ensino/Aprendizagem da Língua 

Portuguesa no Ensino Básico 

(Áreas: criação de programas e manuais para o 
ensino/aprendizagem da LP; formação pedagógica de 
docentes; actividades culturais, com vista ao reforço dos 
laços históricos e linguísticos entre os dois países.)  

Ministério da 
Educação 
(PT) Gabinete  

Cooperação 

Ministério 
da Educação 

(GB)  

 

G.B/07.91 

Indicadores 

(Dados: população 965.000;investimento na educação, 
2,8% do PNB.) 

ONU Todos os 
serviços 

G.B/01.92 

VIII Sessão da Comissão Mista Permanente de 

Cooperação Luso-guineense 

(Documento síntese da reunião: inauguração do bairro de 
cooperantes; criação de um modelo de relatório de 
acompanhamento de projectos; elaboração do programa 
indicativo para o triénio 1995-98, através de grupos 
sectoriais: projectos de Ensino, Língua Portuguesa e 
Educação, reforço das instituições democráticas para a 
consolidação do Estado de Direito, reforço e viabilização 
das estruturas económico-sociais.) 

MNE-ICP 
(PT);  
Governo 
guineense: 
Ministro do 
Plano 
Cooperação 
Internacional 

Serviços de 
Cooperação 
e Educação: 
portugueses 
e guineenses 

G.B/01.95 

Programa Quadro de Cooperação Portugal-Guiné 

Bissau 

(Programa de Coop.: a situação socio-económica e 
financeira da Guiné, objectivos e prioridades de 
desenvolvimento constantes do programa do governo; 
gestão e coordenação das ajudas; linhas gerais da política 
de cooperação de Portugal e a sua estratégia; principais 
eixos da cooperação e programação e avaliação das 
acções.) 

MNE-ICP 
(PT); 
Governo 
guineense: 
Ministro do 
Plano 
Cooperação 
Internacional 

Serviços de 
Cooperação 
e Educação: 
portugueses 
e guineenses 

G.B/02.95 

VIII Sessão da Comissão Mista Permanente de 

Cooperação Luso-guineense 

(Indicação de todas as áreas de acordos, em particular o 
Ensino da Língua Portuguesa e Educação.)  

MNE-ICP 
(PT); 
Governo 
guineense: 
Director Geral 
Cooperação 
Internacional 

Serviços de 
Cooperação 
e Educação: 
portugueses 
e guineenses 

G.B/03.95 
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VIII Sessão da Comissão Mista Permanente de 

Cooperação Luso-Guineense 

(Acta final e situação dos projectos em LP: a)formação 
em exercício de professores do Ensino Básico; b) 
formação inicial de professores do Ensino Básico; c) 
formação em exercício de profs. do Ensino Secundário; d) 
formação inicial de profs. do Ensino Secundário; Projectos 
em Educação: formação; apoio ao INDE; apoio à 
organização dos Serviços Centrais; apoio ao INAFOR; 
apoio à Faculdade de Direito de Bissau.) 

MNE MNE GB/ 02.96 

Acordo de Cooperação entre a República Portuguesa e 

a República da Guiné-Bissau no Ensino Superior 

(Constituição de uma comissão paritária para elaborar o 
projecto de regulamento.) 

MNE (PT) e 
MNE e da 
Cooperação 
(GB) 

Serviços de 
Coop. e da 
Educação. 

 

G.B/01.98 

Direcção de Serviços de Organização Curricular 

(Estrangulamentos apontados, por ofício) pelo Director de 
Serviços da Organização Curricular, Dr. Malam Jafone)  

Min.Edu.Cien 
Tecnologia 

Serviços de 
Educação 

G.B/03.99 

Declaração de política educativa  

(Draf para discussão: define as prioridades da política 
educativa: Reabilitação dos Serviços Básicos, das Infra-
estruturas e dos projectos; reforma do sistema educativo; 
melhoria da qualidade do ensino; expansão selectiva.) 

Min.Edu.Ciên
Tecnologia 

 

GAERI G.B/01.00 

Subsídios para um eventual programa quinquenal de 

Cooperação 

(Doc. emitido pela F.C. Gulbenkian sobre a evolução 

da GB; caracterização do sistema educativo; 

relançamento da cooperação.) 

Fundação C. 
Gulbenkian 

GAERI G.B/02.00 

Relatório da Missão de 26 de Março a 9 de Abril 

(Relatório sobre o ensino técnico profissional; ensino 
superior; alfabetização de adultos; ensino particular; 
formação; propostas de actuação.) 

GAERI GAERI/ICP G.B/03.00 

Cooperação entre Portugal e a Guiné-Bissau no 

domínio do ensino, nos próximos três anos 

(Memorando: Apresentação de propostas de acções a 
desenvolver no âmbito do PIC: revisão geral dos curricula; 
reforma do ensino secundário; criação de um liceu 
politécnico, com forte carácter profissionalizante; 
introdução do 12º Ano; introdução das TIC; criação de um 
Centro de Informação Escolar e de Orientação 
Profissional; produção de manuais escolares; criação de 
bibliotecas básicas; reestruturação da Inspecção; 
concessão de bolsas.) 

Ministério da 
Ciência e 
Tecnologia 
(GB) 

 

GAERI G.B/11.00 
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Programa Indicativo de Cooperação  

(PIC para 2000-2002: política e estratégia de 
desenvolvimento da GB; princípios gerais do PIC para o 
triénio 2000-2002; estratégia de assistência do BM e da 
UE; II Programa Indicativo Regional PALOP; futuro das 
Relações EU/ACP; montante do FED. Contem listagem 
dos projectos a desenvolver.) 

ICP GAERI G.B/14.00 

Contratação de professores 

 (Informação: Solicita-se autorização para a contratação de 
14 docentes dando cumprimento ao Programa definido 
(Língua Portuguesa). Recurso à bolsa de candidatos feita 
pela equipa já existente (ICP, GAERI e DGAE). Selecção 
por entrevista, discussão em grupo e texto escrito, com 
participação de um representante da Embaixada da Guiné. 
Contagem de tempo de serviço ao abrigo do nº2 do Artº7º 
do Dec. Lei nº18/88 de 21 de Janeiro. Atribuição de um 
subsídio de instalação.) 

GAERI Ministro da 
Educação 
(PT) 

G.B/17.00 

Abordagem preliminar ao Plano2001  

(Doc. interno: identificação das áreas de intervenção: 
Educação e Língua Portuguesa-Ensino Básico, 
Secundário, Superior, alfabetização, infra-estruturas e 
equipamentos escolares, concessão de bolsas- 425.000 c.; 
articulação com a FCG e o BM, na área da formação e 
construção de materiais didácticos.) 

Comissão 
Interminister. 
Cooperação 
(CIC)  

GAERI G.B/19.00 

Cooperação com a República da Guiné-Bissau  

(A E.S.E. de Viana do Castelo envia, por ofício, 
documentação ao GAERI, na sequência de contactos já 
estabelecidos, para dar formação a professores na região 
do Cacheu. A ESE participou na missão de Timor e 
articula com ONG’s sedeadas no interior a Guiné. Envia a 
listagem de professores interessados na formação e dos 
materiais solicitados pelo Director dos Serviços de 
Educação de Cacheu para a realização do curso.) 

Instituto 
Politécnico de 
Viana 
Castelo-  ESE 

GAERI G.B/20.00 

Escolas Privadas 

(Ofício enviando uma cópia do Memorando da 
Associação das Escolas Privadas da Guiné-Bissau 
(ASSEP) para ser divulgado junto das associações 
congéneres.) 

MNE-ICP GAERI G.B/21. 00 

Concurso para recrutamento de docentes  

(Concurso para recrutamento de docentes: documentos a 
apresentar, condições de contratação e prazos de 
inscrição) 

GAERI GAERI 
(Internet) 

GB/28.00 

Escola Normal 17 Fevereiro  

Pedido de equipamento e formação para os quadros 
(listagem de necessidades).  

MECT (GB) GAERI GB/31.00 
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Adopção de programas e manuais portugueses 

(Com o objectivo de elevar a qualidade do ensino, o 
governo guineense adoptou como medida a “adopção na 
íntegra, em todos os níveis do ensino secundário, dos 
programas em vigor em Portugal, em algumas disciplinas 
fundamentais como a Matemática, Física, Química, 
Biologia, bem como a adopção parcial dos programas de 
LP a partir de 2000/2001” O ministro solicita: programas, 
manuais e especialistas portugueses em revisão e 
adaptação dos programas à realidade da GB.) 

Gabinete do 
Ministro da 
Educação, 
Juventude, 
Cultura e 
Desportos 
(GB) 

Gabinete do 
Ministro da 
Educação e 
MNE (PT)   

GB/36.00 

Programas  

(Envio ao GAERI do ofício do INDE da GB a solicitar 
programas para a utilização e manuais das disciplinas das 
áreas científicas do 7º ao 12º Ano.) 

I. I. E. GAERI G.B/01.01 

Pedido de programas para a GB  

(Na sequência da tomada de decisão da GB em adoptar os 
programas portugueses, o INDE solicitou cópia dos 
mesmos ao GAERI. Pedido de cópias dos programas de 
Mat., CFQ, CTV, Física, Química, Biologia, Geologia, 
DGD A e B, Introdução à Economia.) 

GAERI Dep. Ensino 
Secundário 

G.B/04.01 

Projecto de Apoio ao Ensino-Aprendizagem da L.P nas 

Escolas secundárias de Bissau  

(Relatório apresentado por cooperantes do Liceu Dr. 
Agostinho Neto.) 

Profs. 
Cooperantes 

Técnica 

GAERI 

 

G.B/05.01 

Projecto de Apoio ao Ensino-Aprendizagem da L.P nas 

Escolas secundárias de Bissau  

(Relatório apresentado por cooperantes da Unidade 
Escolar 23 de Janeiro) 

Profs. 
Cooperantes 

Técnica 

GAERI 

 

G.B/06.01 

Projecto de Apoio ao Ensino-Aprendizagem da L.P nas 

Escolas secundárias de Bissau  

(Relatório apresentado por cooperantes do Liceu Samora 
Machel.) 

Profs. 
Cooperantes 

Técnica 

GAERI 

 

G.B/07.01 

Projecto de Apoio ao Ensino-Aprendizagem da L.P nas 

Escolas secundárias de Bissau  

(Relatório apresentado por cooperantes do Liceu Nacional 
F.K.N’Krumah.) 

Profs. 
Cooperantes 

Técnica 

GAERI 

 

G.B/08.01 

Relatório da Missão à Rep. da GB de 20 de Abril a 4 de 

Maio de 2001  

(Relatório sobre o “Programa de apoio ao sistema de 
ensino da GB” em que se realça a necessidade de se 
contratarem mais docentes para dar LP e cadeiras de 
metodologia e práticas pedagógicas, para aprofundamento 
da LP.) 

GAERI GAERI  G.B/14.01 
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Cooperação com a G. Bissau 

(Ofício enviando o projecto “Formação de professores do 
ensino Básico”.) 

GAERI ESE de 

Setúbal  

G.B/16.01 

Escolas Populares  

(Doc. interno: caracterização das escolas populares a nível 
de nº de docentes, alunos, carências, qualidade do ensino).   

GAERI GAERI G.B/23.01 

Instalação nas escolas de Bissau de Internet 

(Reunião de trabalho entre a equipa do GAERI e da 
uARTE a propósito dos pedidos de apoio para a Guiné-
Bissau. Apresentam-se os projectos em curso e as 
dificuldades da GB e a listagem de material necessário 
para a instalação da internet.) 

uARTE 

 

GAERI 

uARTE 

G.B/01.02 

Relatório de actividade  

(Envio do relatório de actividades dos professores de 
Português destacados em Bissau.) 

MNE-ICP GAERI 

 

G.B/02.02 

Projecto de Apoio ao Sistema Educativo: Liceu 

K.N’Krumah 

(Projecto de apoio ao Sistema Educativo no Liceu 
K.N’Krumah. Relatório final de actividades (Maio a Julho 
de 2002). Dificuldades sentidas a nível do 
desenvolvimento dos projectos em que estão inseridos: 
articulação com o director da escola, com o coordenador 
do grupo disciplinar; exercício do cargo de DT; logística 
das oficinas; ausência de candidatos para receberem 
formação.) 

Professores 
Cooperantes 

Embaixada  
Portugal 
(Bissau) 

G.B/04.02 

Projecto de Apoio ao Sistema Educativo: Liceu 

Samora Moisés Machel  

(Apoio ao Sistema Educativo no Liceu Samora Moisés 
Machel. Relatório final de actividades (Maio a Julho de 
2002). Dificuldades sentidas a nível do desenvolvimento 
dos projectos em que estão inseridos: articulação com o 
coordenador do grupo disciplinar; logística das oficinas; 
transportes; escasso fundo de maneiro; seguros.) 

Professores 
Cooperantes 

Embaixada 
Portugal: 
Bissau 

G.B/05.02 

PASEG (Prog. Apoio Sistema Educativo Guiné) 

(Acções a desenvolver em Setembro, Outubro, Novembro 
e Dezembro de 2002: formação em LP nos 3 liceus a 
ministrar por V.A.; acção na ESE de Setúbal; equipamento 
para rádio escolar; material audiovisual; impressoras; 
bibliografia (lúdica); reedição da Antologia; consumíveis, 
centro de recursos, viatura afecta ao PASEG; bibliografia 
didáctica; subsídios formadores. Custos previstos; 
implementação; despesas; saldo.) 

 

GAERI GAERI G.B/07.02 
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S. Tomé e Príncipe 

Assunto Serviço de 

origem 

Serviço de 

destino 

Codificação 

Manuais Escolares III  

(Relatório elaborado pelo coordenador da Missão 
realizada a STP, o qual apresenta a calendarização das 
actividades, os orçamentos e as propostas. Apresenta a 
caracterização e o enquadramento do projecto.) 

IGE (PT) Min.Edu. 
(PT) 

STP/01.90 

Manuais Escolares III  

(Proposta p/apreciação de Sª Exªa Ministra da Educação e 
Cultura. Relata a situação dos manuais escolares. O 
documento tem por base o relatório da missão.) 

Min.Educ-
Gabinete do 
Ministro; 
Gabinete p/a a 
Coop.c/ os 
países de LP 

Ministra da 
Educação –
PT 

STP/02.90 

Manuais Escolares  

(Projecto II, dos Manuais Escolares III. Apresenta o 
cronograma de 1993 a 1998. Indica os objectivos globais e 
específicos.) 

Instituto 
Camões 

(MNE-PT) 

Serviços de 
Educação  

STP/01.93 

Manuais Escolares –III  

(Ofício sobre o balanço das acções de formação; situação 
dos programas e manuais para alunos e professores; rede 
para o lançamento da experiência; material destinado às 
escolas; recalendarização do projecto.) 

Instituto 

Camões 

(MNE-PT) 

M.Edu. 
Juventude 
e 
Desportos 
–STP 

STP/02.93 

Manuais Escolares -III  

(Informação interna que coloca questões sobre a situação 
dos manuais e formação. Apresenta as despesas já pagas, 
os encargos assumidos e por pagar. Pretende averiguar se 
já foram ou não enviados manuais para STP.) 

Instituto 

Camões 

(DPL) 

Instituto 
Camões 

STP/02.94 

Manuais Escolares -III  

(Ofício solicitando autorização para a redução total ou 
parcial da componente lectiva para os autores dos manuais 
escolares.) 

Instituto 
Camões 
(DSRE) 

Chefe do 
Gabinete 
de Sª Exª a 
Ministra da 
Educação -
PT 

STP/03.94 

Projecto “Consolidação dos Sistemas Educativos” 

(Notas explicativas sobre este projecto que abarca os 5 
PALOP. É financiado pelo FED. Abarca a formação de 
professores e a construção de suportes pedagógicos. A 
F.C. Gulbenkian tem a seu cargo a formação de 
professores e a coordenação e elaboração dos manuais. O 
chefe do projecto é o Ministro dos Negócios Estrangeiros 

Célula de 
Coord. e 
Assistência 

Técnica-STP 

Parceiros 
internacio. 

STP/02.95 
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de S.Tomé.) 

Programa de desenvolvimento sectorial: educação  

(Áreas a abranger: formação de professores; programa de 
formação profissional; gestão e planificação da educação; 
construções escolares; recuperação do parque escolar; 
carta escolar; alimentação escolar; manuais; ensino à 
distância, etc.)  

Gov. STP Vários STP/03.95 

Estudo e elaboração da carta escolar  

(Ofício sobre o projecto VIII: estudo e elaboração da carta 
escolar, incluindo a planificação das missões a realizar a 
S.Tomé, solicitando-se ao ICP que as comunique ao 
governo de STP.) 

M. Educação 

Direcção de 
Serviços de 
Rel. Interna. 

(PT) 

Instituto de 
Coop. Port. 

STP/04.95 

Carta escolar 

(Anexo ao Of.DSRI 5.5/GE, nº10545: fundamentação da 
necessidade de apoiar o governo de STP na elaboração de 
um instrumento importante como a carta escolar.) 

M. Educação 

(PT) 

Instituto de 
Coop. Port. 

STP/05.95 

Manuais Escolares –III 

(A equipa de elaboração dos manuais de Educação Visual 
e Tecnológica dá conhecimento ao Ministro da Educação 
do impasse em que se encontra a situação do projecto dos 
manuais. Anexa mais quatro cartas enviadas ao Instituto 
Camões responsável pelo projecto.) 

Professores Ministro da 
Educação 
(PT) 

STP/07.95 

Manuais Escolares –III 

(Apresenta a proposta de um acordo a ser assinado pelos 
dois países e faz a síntese da situação.) 

Instituto 
Camões 

(MNE-PT) 

Min. Educ. 
Juventude 
e 
Desportos 
STP 

STP/08.95 

Programa Quadro de Cooperação 

(Programa- Quadro de Cooperação entre a República 
Portuguesa e a República Democrática de S. Tomé e 
Príncipe para o triénio 1995-96/1997-1998.Contém um 
anexo com a listagem dos projectos para este período.) 

Ministério 
Neg. Estr. (PT 
e STP) 

Vários STP/10.95 

Carta Escolar  

(No âmbito do Programa Indicativo de Cooperação 
bilateral luso santomense, para o triénio 1995-1998 está 
inscrito o Projecto VIII: estudo e elaboração da carta 
escolar. Prevêem-se 4 missões. Solicita-se autorização 
financeira para a deslocação de uma técnica, do núcleo de 
estudos do sistema educativo do DEPGEF, a S.Tomé.)   

GAERI Secretaria 
Geral  
Ministério 

Educação 
(PT) 

STP/ 11.95 

Manuais Escolares III 

(Fax que relata o ponto da situação do projecto dos 
Manuais, em termos de publicação e experimentação; 

Instituto 
Camões 

Gabinete 
de Sª Exª o 
Ministro da 

STP/01.96 
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acções de formação realizadas e por realizar.) Educação 

Consolidação dos Sistemas Educativos 

(Informação interna sobre a avaliação do parque de 
edifícios e equipamentos escolares. O técnico estabelece 
as prioridades para a reparação de salas e construção de 
outras.) 

GAERI GAERI STP/03.96 

Manuais Escolares III  

(O Ministro da Educação de STP solicita ao seu homólogo 
que se digne reintroduzir o projecto, porque desde que o 
mesmo passou para a alçada do Instituto Camões ficou 
num impasse. Refere que o acordo teve início em 1990.) 

Min.Edu. 
Juventude e 
Desportos 
STP 
(Gabinete do 
Ministro) 

Ministro da 
Educação 
de Portugal 

STP/04.96 

Consolidação dos Sistemas Educativos 

(Listagem das escolas básicas e secundárias com o nº de 
alunos, identificando o regime triplo. Caracteriza os 
edifícios.)  

GAERI GAERI STP/05.96 

Manuais Escolares III: Reactivação do projecto 

(Informação com o objectivo de reactivar e reestruturar o 
projecto. O documento apresenta o historial do projecto 
desde a sua data de início, bem como os manuais 
impressos, experimentados e acções de formação 
realizadas até esta data.) 

GAERI GAERI STP/06.96 

VIII Sessão da Comissão Mista Permanente  

(Acta final da reunião: projectos e ponto da situação em 
Junho de 1996:  

Projectos: Língua Portuguesa, Manuais escolares, apoio à 
criação do futuro Instituto Nacional de Educação, 
organização e montagem dos serviços do ME, Juventude e 
Desportos, formação em administração e gestão de 
docentes, reforma do sistema de ensino, formação 
profissional, carta escolar.) 

MNE 
(PT/STP) 

MNE 
(PT/STP) 

STP/08.96 

Projectos Prioritários 

(Ofício preparatório de uma reunião intercalar da 
Comissão Mista, no qual se faz a síntese dos projectos 
prioritários: apoio à criação do Instituto Nacional de 
Educação (projecto III); formação em administração e 
gestão de docentes (projecto IV); formação profissional.)  

GAERI ICP (PT) STP/01.97 

Apoio à reforma do sistema educativo 

(Tecem-se considerações sobre o Programa de 
Cooperação “Apoio à Reforma do Sistema Educativo”, o 
qual engloba a elaboração da futura Lei de Bases, 
aperfeiçoamento das estatísticas, Carta Escolar e Ensino à 
Distância. Propõe que a linha transversal ao projecto seja a 
do “Desenvolvimento e Modernização” e não a da 

Min.Edu. 
Depart. de 
Avaliação 
Prospectiva  
Planeamento 

GAERI STP/02.99 
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“Consolidação”.) 

Acordo de Cooperação 

(Acordo de Cooperação para o apoio à reforma do Sistema 
Educativo: apoio para a elaboração da futura Lei de Bases, 
para o aperfeiçoamento de estatísticas; carta escolar, 
criação de um Centro de Competências Nónio Século 
XXI) 

MNE: ICP GAERI STP/06.99 

Plano Estratégico para a Coop (Sector Educação) 

(Áreas a abranger: Melhoria da qualidade do ensino: 
reforço dos apoios pedagógicos e didácticos; introdução 
de novas metodologias e meios de ensino, formação 
inicial de quadros e professores do ensino básico e 
secundário; Reforço institucional: apoio à reforma do 
sistema educativo; aprofundamento das actividades de 
planeamento, operacionalização do Ensino Superior.) 

GAERI Vários STP/07.99 

Projectos 

(Nota interna com os projectos em desenvolvimento: 
Introdução ao Ensino à distância (GAERI/DEB); Apoio ao 
Ensino Secundário (GAERI); Apoio ao ISPSTP 
(GAERI/Universidade do Porto). Projectos da 
Universidade Aberta: formação de professores do 1º ciclo; 
formação de professores e quadros técnicos; centro de 
apoio; formação de tutores. Projectos do IPSTP: formação 
de professores.) 

GAERI GAERI STP/ 09.99 

Ensino Superior/formação de professores 

(O anexo refere as acções a desenvolver no âmbito do 
plano estratégico para a cooperação no sector educativo: 
apoio à gestão e funcionamento do ISP; complemento de 
formação para professores do Ensino Básico e Secundário; 
formação inicial de professores do Ensino Básico e do 
Ensino Secundário.) 

GAERI Min.Edu. 
Gabinete 
do Ministro 
(PT) 

STP/03.01 

Ensino Superior: formação no Ensino Básico e no 

Secundário 

(Projecto de complemento de formação para professores 
em exercício no Ensino Básico e no Ensino Secundário. 
Projecto a cargo da Univ. Aberta; objectivo formar à 
distância, criar CEM (Centros de Ensino Mediatizado) e 
uma Unidade Coordenadora do ensino à distância no ISP.) 

GAERI Min.Edu. 
Gabinete 
do Ministro 
(PT) 

STP/04.01 

Ensino Superior: formação inicial 

(Projecto de formação inicial para professores do Ensino 
Básico e do Ensino Secundário. Projecto a cargo da Casa 
da Cultura de Língua Portuguesa, nomeadamente 
Universidade do Porto e Instituto Politécnico de Bragança. 
Objectivos: formação, apoiar a gestão e o Conselho 
Científico para a implementação curricular.) 

GAERI Min.Edu. 
Gabinete 
do Ministro 
(PT) 

STP/05.01 
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Ensino Superior 

(Ofício referindo a concordância do Ministro sobre o 
apoio a prestar ao ensino superior em STP.) 

Min.Edu. 
Gabinete do 
Ministro (PT) 

GAERI STP/06.01 

 

Contratações 

   

Professores em serviço de cooperação nos PALOP, 

2002/03  

(Quadro resumo com as condições de contratação para a 
GB, CV e STP: condições oferecidas; enquadramento 
legal; duração do contrato; tipo de contrato; selecção dos 
candidatos. Em 2002 existem: 9 professores cooperantes; 
106 contratados e 7 requisitados, num total de 122.) 

GAERI GAERI Cont/01.02 

 

Fontes Primárias (Org.diversos) 

(cont.) 

A cooperação portuguesa: balanço e perspectivas à luz da adesão à CEE e do 
alargamento da Convenção de Lomé III (1986). Lisboa: Instituto de Estudos para o 
Desenvolvimento, Cadernos CEE. 

 A statistical profile: 1990-1995. 

Actas finais e projectos de cooperação com os PALOP para o triénio 1995/98, na área 
sócio-cultural ( 1996).Lisboa: ICP. (Documento policopiado). 

Agency performance report 1996, full report (1997). Washington, D.C.: USAID 
(Agency for international development): Center for Development information and 
evaluation. Bureau for policy and program coordination.  

Annual performance report 1995, full report (1996). Washington, D.C.:USAID 
(Agency for international development): Center for development information and 
evaluation. Bureau for policy and program coordination. 

Banque Mondiale : Rapport annuel 1992. Washington, D.C. : Banque Mondial. 

Banque Mondiale : Rapport annuel 1994. Washington, D.C.: Banque Mondial. 

Conférence de table ronde pour la République du Cap Vert- rapport de la Conférence 
(1992). Genève:  PNUD. 

Conférence de table ronde pour le Cap – Vert : rapport de la Conférence (1995). 
Genève: PNUD. 

Coopération au développement- Cap Vert : Rapport 1992 (1993). New York: PNUD. 

Co-Operation au developpement- Guinee: rapport 1991 (1992). PNUD. 

Co-Operation au developpement- Guinee: rapport 1992 (1993). PNUD 

Coopération du développement – São Tomé e Príncipe : rapport  1990. PNUD. 

Coopération du développement – São Tomé e Príncipe : rapport  1991. PNUD. 
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Coopération du développement – São Tomé e Príncipe:rapport  1992. PNUD. 

Coopération du développement – São Tomé e Príncipe : rapport  1993. PNUD. 

Coopération du développement – São Tomé e Príncipe : rapport 1994. PNUD. 

Coopération pour le développement. Efforts et politiques poursuivis par les membres du 
comité d’aide au développement : rapport 1990 (1990). Paris: OCDE. Rapport de 
Joseph C. Wheeler, président du Comité d’aide au développement.   

Coopération pour le développement.Efforts et politiques poursuivis par les membres du 
comité d’aide au développement : examen 1984 (1984). Paris : OCDE,1984. Rapport de 
Ruthherford M.Poats, président du Comité d’aide au développement.  

Coopération pour le développement: rapport 2001 (2002). Vol nº3, nº1.  Paris :OCDE. 
Rapport de Jean Claude Faure, Président du CAD. 

Education (1974).Washington: World Bank  

Encontro sobre a Guiné-Bissau : preparação de candidatos a cooperantes. Documento 
nº 3- Educação: a política educacional (1978).Lisboa: Embaixada da Guiné-Bissau e 
CIDAC  

Encontro sobre a Guiné-Bissau : preparação de candidatos a cooperantes. Documento 
nº 4- Educação: ensino secundário (1978).Lisboa: Embaixada da Guiné-Bissau e 
CIDAC  

Entidades e mecanismos da cooperação para o desenvolvimento (1977). Lisboa: 
Divisão da Cooperação para o Desenvolvimento, Gabinete de Planeamento e Política 
Agro-alimentar/MADRP e Instituto da Cooperação  Portuguesa. 

Estratégia da UE para a África: rumo a um pacto euro-africano a fim de acelerar o 
desenvolvimento de África (2005). Comunicação da Comissão ao Conselho, ao 
Parlamento Europeu e ao Comité Económico e Social Europeu. Relatório final. 
Bruxelas: Comissão das Comunidades Europeias.  

Estratégia para o desenvolvimento do sector da educação. Documento final aprovado, 
em 1988, em Conselho de Ministros. In, Revista de estudos guineenses, nº7, Janeiro, 
1989. 

Financial Organization and Operations of the IMF (1998). Pamphlet series, nº45. 
Washington D.C.: Treasurer’s Department, International Monetary Fund.  Editor:J.R. 
Morrison.  

I Conferência dos ministros da educação da comunidade dos países de língua 
portuguesa: relatório (1998). Lisboa: Ministério da Educação-GAERI. 

Instalações para cooperantes - relatório da missão técnica à República de Cabo Verde 
(1981). Lisboa: MNE/ICE. (Documento policopiado) 

Instrumentos de Cooperação em educação no âmbito da Convenção de Lomé, relatório 
final (1990). Série G: Cooperação, Tecnologia e Formação. Março. Lisboa: Ministério 
da Educação.  

Guiné-Bissau- Revisão da estratégia dos sectores sociais: rompendo o estrangulamento 
que a pobreza causa ao desenvolvimento: relatório do Banco Mundial (1991). 
Departamento IV, África Ocidental - Divisão de Operações de População e Recursos 
Humanos.  
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La coopération luxembourgeoise au développement : rapport annuel 2002. 
Luxembourg : Ministère des Affaires Étrangères. Coopération au développement et 
action humanitaire. 

Les dossiers du CAD : développement (2001). Vol.nº2, nº3. Paris : OCDE. (Rapport de 
Jean Claude Faure, Président du CAD). 

O sistema de planeamento para Cabo Verde – missão de cooperação bilateral (1981). 

Primeiro plano nacional de desenvolvimento: 1982/85: República de Cabo Verde. Vol I 
Ed. Secretaria de Estado da Cooperação e Planeamento. (Documento policopiado). 

Programa indicativo de cooperação: Portugal/Guiné-Bissau-2000-2002, (2000). 
Lisboa: MNE/ICP. 

Programa indicativo de cooperação Portugal/Cabo Verde 2002/04, (2002). Lisboa: 
MNE/ICP. 

Programa indicativo de cooperação Portugal/ S. Tomé & Príncipe 2002/04, (2002). 
Lisboa: MNE/ICP. 

Programa integrado da cooperação portuguesa (1999). Lisboa: MNE. (Documento 
policopiado). 

Quarta Convenção ACP-CEE, assinada em Lomé em 15 de Dezembro de 1989 (1992). 
Luxemburgo: Serviço das publicações oficiais das Comunidades europeias. 

Rapport annuel sur la mise en Oeuvre de l’aide extérieure de la Comission Européenne. 
Situation au 1.01.2001. (2002). Luxemburgo : Communautés Européennes. 

Rapport sur la Coopération pour le développement en République du Cap Vert (1985). 
New York : PNUD (Documento policopiado). 

Rapport sur le développement dans le monde 1983: la récession mondiale et les 
perspectives de reprise; la gestion et le développement: indicateurs du développement 
dans le monde. Washington: World Bank.  

Rapport sur le développement dans le monde 1984. Washington, D.C. :Banque 
Mondial.  

Rapport sur le développement dans le monde 1987. Washington, D.C. Banque Mondial. 

Rapport sur le développement dans le monde 1989. Washington, D.C. Banque Mondial. 

Rapport sur le développement dans le monde 1994 : une infrastructure pour le 
développement (1994). Washington, D.C. : Banque Mondial.  

Relatório da missão CIDAC a S.Tomé e Príncipe (5-24/06/1976). Lisboa:CIDAC 

Relatório da missão de estudo realizada a Cabo Verde, em 1986. Análise sectorial. 
(1987). Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. Vol.1.  

Relatório da missão de estudo realizada a Cabo Verde, em 1985. Análise sectorial. 
(1988). Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. Vol.2.  

Relatório da missão de estudo realizada a Guiné-Bissau, em 1985. Análise sectorial. 
(1986). Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.  

Relatório da missão de estudo realizada à República Democrática de S. Tomé e 
Príncipe, em 1983. Análise sectorial. (1986). Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. 
Vol.1 
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Relatório da missão de estudo realizada à República Democrática de S. Tomé e 
Príncipe, em 1984 e 1985. Análise sectorial. (1987). Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian. Vol.2 

Relatório mundial sobre educação (1995). Lisboa: DEP/GEF. 

Relatório sobre o desenvolvimento mundial (1997). O estado num mundo em 
transformação. Indicadores seleccionados do desenvolvimento mundial. Washington: 
Banco Mundial.  

Relatório do desenvolvimento humano (2004). Liberdade cultural num mundo 
diversificado. PNUD: Lisboa: Mensagem. 

Relatório do desenvolvimento humano (2002). PNUD: Lisboa: Trinova. 

Relatório da Comissão sobre a governança europeia (2003). Luxemburgo: Serviço das 
publicações oficiais da Comunidade Europeia. Retirado de: http:///europa.eu.int 
(3/06/07) 

República da Guiné Bissau- Mesa Redonda de Genebra (1988). PNUD. (Documento 
policopiado).  
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