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Resumo Pretende-se, neste artigo, analisar as opções escolares e profissionais
constitutivas dos projectos de futuro de alunos do 9.º ano de escolaridade.
Considera-se que estes emergem de um campo de possibilidades onde
elementos como os recursos socioeconómicos, a escola e as redes de
sociabilidade formam um quadro dinâmico, específico e determinante, cuja
abordagem permite ultrapassar a perspectiva individual e de livre arbítrio que
se tende genericamente a atribuir às escolhas escolares, bem como aos projectos 
de futuro. A observação destas dimensões, nomeadamente no que mais
directamente diz respeito à escola, conduz à construção de uma tipologia
interpretativa dos projectos identificados.
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O 9.º ano de es co la ri da de re pre sen ta, no sis te ma de en si no por tu guês, o ano da pri -
me i ra op ção vin cu la ti va na tra jec tó ria es co lar. Os alu nos con fron tam-se, ao fi na li -
zarem a es co la ri da de obri ga tó ria, com um le que he te ro gé neo de op ções for ma ti vas 
in se ri das em di fe ren tes ti pos de en si no. A ele i ção de uma área de es tu dos para o
10.º ano de es co la ri da de pres su põe uma pri me i ra du pla es co lha (en tre o en si no ge -
ral, o tec no ló gi co e o pro fis si o nal e, nes tes, a es co lha de uma área op ta ti va), e as su -
me um im por tan te pa pel no pro ces so de es co la ri za ção ul te ri or, cons ti tu in do o pri -
me i ro es tre i ta men to ob jec ti vo do es pa ço de pos si bi li da des ofe re ci do pelo sis te ma
de en si no, com por tan do im pli ca ções no que diz res pe i to às sa í das es co la res ou pro -
fis si o na is sub se quen tes. A pri ma zia no mo no pó lio da for ma ção le vou a es co la a
adap tar-se às exi gên ci as so ci a is e à ló gi ca la bo ral, atra vés do des do bra men to do en -
si no se cun dá rio em múl ti plas op ções de for ma ção, pre ten den do dar res pos ta não
só às ne ces si da des eco nó mi cas, mas tam bém à di ver si da de de va lo res, competên -
cias e de pro jec tos dos alu nos.

As he te ro ge ne i da des de es co lha e di fe ren tes op ções de per cur so dos alu nos
são en ca ra das “como ‘in te res ses, ne ces si da des e pre fe rên ci as in di vi du a is’ cu jas
fron te i ras a edu ca ção es co lar deve pre ser var e, atra vés da ofer ta de dis tin tas opor -
tu ni da des de for ma ção, tra du zir na for ma ção de re cur sos hu ma nos com as com pe -
tên ci as e ca pa ci da des para as múl ti plas fun ções so ci a is e la bo ra is que o sis te ma
pro du ti vo, a es tru tu ra ocu pa ci o nal e a or ga ni za ção da vida co lec ti va exi gem”
(Antu nes, 1998: 134). A es co la tor na-se as sim não só o lu gar por ex ce lên cia da trans -
mis são e aqui si ção de sa be res mas, tam bém, da cons tru ção de fu tu ros so ci o pro fis -
si o na is, isto é, o es pa ço de en con tro dos pro jec tos e as pi ra ções in di vi du a is com as
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pos si bi li da des, as re gras e os pro ce di men tos im pos tos aos alu nos pelo sis te ma
edu ca ti vo (Alves, 1998).

As es co lhas es co la res ine ren tes à tran si ção para o en si no pós-bá si co po dem
ser en ten di das como par te in te gran te de um sis te ma mais vas to de pro jec ção/cons -
tru ção do fu tu ro pro fis si o nal in di vi du al. É, por isso, im por tan te ques ti o nar a di -
men são só cio-ins ti tu ci o nal das mes mas. Se, te o ri ca men te, se con si de ra que to dos
os alu nos têm a mes ma pro ba bi li da de de se guir qual quer das vias que se lhes apre -
sen tam na eta pa sub se quen te do per cur so es co lar, o que acon te ce na re a li da de é
uma auto-ori en ta ção, não dis so ciá vel de auto-se lec ção, im pul si o na da a par tir dos
di fe ren tes trun fos (de or dem es co lar, so ci o e co nó mi ca, pes so al e ou tras) sus ten ta -
dos pe los jo vens (Pin to, 1991). Des te modo, para os alu nos que tran si tam do 9.º
para o 10.º ano de es co la ri da de, nem to das as vias de op ção que exis tem na nova
eta pa es co lar são igual men te aces sí ve is. O pro ces so de es co lha en tre as di ver sas op -
ções de en si no põe as sim em jogo um con jun to de fac to res que ques ti o nam a co -
mum per cep ção de “es co lha in di vi du al”.

A pes qui sa, que aqui se apre sen ta numa sín te se, pre ten deu de al gum modo
re cons ti tu ir o ce ná rio de emer gên cia dos pro jec tos de fu tu ro de jo vens alu nos do 9.º
ano de es co la ri da de, ques ti o nan do uma das mais im por tan tes fa ce tas da re la ção
es ta be le ci da en tre os agen tes ju ve nis e a es co la — a cons tru ção de um pro jec to de
fu tu ro.

Escolhas escolares, projectos de futuro e campo de possibilidades

Pe ran te os di fe ren tes pon tos de bi fur ca ção do sis te ma es co lar, é pe di do aos alu nos
que ins cre vam as suas es co lhas es co la res — des te modo jus ti fi can do-as e le gi ti -
man do-as — num pro jec to de fu tu ro mais vas to. Este pro ces so tra duz o que
 Giddens (1994) de no mi na como co lo ni za ção do fu tu ro, ou ar ras ta men to do tem po fu -
tu ro para o pre sen te. Este ar ras ta men to é um tra ço do mi nan te da épo ca ac tu al, em
que se vive uma “moda do pro jec to” ou “cul tu ra do pro jec to”, em que o sen ti men to
de exis tên cia está in ti ma men te li ga do com a ca pa ci da de de pro jec ção no fu tu ro
(Bou ti net, 1990). É nes te novo tem po ope ra tó rio que as op ções com que os in di ví -
du os são con fron ta dos ga nham sen ti do e con sis tên cia. É atra vés dos pro jec tos que
as tra jec tó ri as in di vi du a is se vão cons tru in do, o que faz dos mes mos um ins tru -
men to per ti nen te do seu es tu do (Ve lho, 1994).

O pro jec to pode ser con cep tu a li za do como a re pre sen ta ção de ob jec ti vos ou
de se jos fu tu ros que, par tin do de um con jun to de ex pe riên ci as pas sa das, or ga ni za e
con fe re sen ti do às ac ções pre sen tes e quo ti di a nas.1 Na sua ela bo ra ção en con tra-se
uma di nâ mi ca que é fru to do cru za men to das di men sões in di vi du al e so ci al. Indi -
vi du al por que o mes mo im pli ca uma ava li a ção, uma es tra té gia, um pla no de re a li -
za ção, uma no ção de tem po com eta pas de en ca de a men to, uma se lec ção em fun ção
das ex pe riên ci as, ne ces si da des e es tra té gi as par ti cu la res. So ci al pela exis tên cia de
um con jun to es pe cí fi co de pos si bi li da des so ci o cul tu ra is, ou seja, de um cam po de
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pos si bi li da des, for te men te es tru tu ran te do mes mo. Os pro jec tos in di vi du a is não são
fe nó me nos pu ra men te in ter nos e sub jec ti vos, são ela bo ra dos den tro de um de ter -
mi na do con tex to so ci al e cul tu ral, e jo ga dos na in te rac ção com ou tros pro jec tos. O
cam po de pos si bi li da des re pre sen ta as sim, se gun do Gil ber to Ve lho (1994), o cam -
po dis po ní vel das al ter na ti vas, o con jun to das cir cuns tân ci as e das ex pe riên ci as so -
ci o cul tu ra is. O pro jec to de fu tu ro de pen de for te men te da na tu re za e di nâ mi ca do
cam po re fe ri do, de onde o mes mo emer ge, e no qual é ins pi ra do.

As es co lhas es co la res dos alu nos em tran si ção para o en si no se cun dá rio, con -
si de ra das par te in te gran te de um pro jec to de fu tu ro, emer gem en tão de um cam po
de pos si bi li da des onde ele men tos como a fa mí lia, as so ci a bi li da des e a es co la for -
mam um qua dro di nâ mi co, es pe cí fi co e de ter mi nan te. A sua cons tru ção, mo men to
im por tan te da au to no mi za ção do jo vem, em gran de par te im pul si o na do pela ne -
ces si da de de efec tu ar uma es co lha es co lar, irá es tru tu rar-se, en tre ou tros, “de acor -
do com as es tra té gi as e tra jec tó ri as de vida das fa mí li as ou em opo si ção a elas; in te -
gran do re fe rên ci as re co lhi das du ran te a es co la ri za ção ou, pelo con trá rio, pri man -
do pela sua au sên cia” (Be na ven te, Cam pi che, Se a bra e Se bas tião, 1994: 122).

As op ções es co la res e as fu tu ras in ser ções so ci o pro fis si o na is pre ten di das por
um con jun to de alu nos vão as sim, nes ta pes qui sa, ser ob ser va das a par tir da ori -
gem so ci al e ex pe riên ci as es co la res dos mes mos — ex pe riên ci as en ten di das num
sen ti do am plo, onde são con si de ra das a tra jec tó ria, o pro ces so de ori en ta ção e as
so ci a bi li da des es co la res —, con si de ra das como cons ti tu ti vas, em gran de me di da,
do cam po de pos si bi li da des a par tir do qual o pro jec to de fu tu ro in di vi du al se irá
es tru tu rar. Abor dá-lo, ul tra pas san do a cir cuns cri ção à pers pec ti va in di vi du al e de
li vre ar bí trio que de modo ge né ri co se atri bui ao pro jec to, cons ti tu iu o ob jec ti vo
des te tra ba lho.

Nes te sen ti do, ana li sa ram-se os dis cur sos que alu nos do 9.º ano de es co la ri -
da de de uma es co la de 2.º e 3.º ci clos do en si no bá si co, lo ca li za da na pe ri fe ria de
Lis boa, for mu lam quan to às suas op ções de fu tu ro, es co la res e pro fis si o na is.2

Esta aná li se tem como ob jec ti vo ba li zar e equa ci o nar o pa pel da es co la na de -
fi ni ção dos pro jec tos de fu tu ro, num con tex to como o ac tu al, em que, por um lado, é 
ine quí vo ca a sua im por tân cia na pro du ção de qua li fi ca ções e pre pa ra ção para a
vida ac ti va e, por ou tro, as he ran ças so ci a is e cul tu ra is dos jo vens, de si gua is no mo -
men to da en tra da na ins ti tu i ção es co lar, têm a pos si bi li da de de ser ac tu a li za das
den tro da mes ma, o que re me te para as po ten ci a li da des en ri que ce do ras e trans for -
ma do ras da es co la en quan to ins ti tu i ção de pas sa gem obri ga tó ria.

Este ques ti o na men to es tru tu ra-se em duas eta pas: numa pri me i ra pro ce de-se 
a uma re vi são e ca te go ri za ção dos pro jec tos es co la res e pro fis si o na is dos alu nos
(não sem an tes se tra çar a sua ca rac te ri za ção so ci o e co nó mi ca e a sua tra jec tó ria es -
co lar); numa se gun da eta pa de sen vol vem-se dois ei xos dis tin tos, de al gum modo
cons ti tu in tes da ex pe riên cia es co lar, no que mais ou me nos di rec ta men te diz res -
peito à cons tru ção dos pro jec tos de fu tu ro: 1. os ser vi ços de ori en ta ção es co lar e
pro fis si o nal, e as ex pec ta ti vas dos ac to res em tor no do seu tra ba lho; 2. as so ci a bi li -
da des per mi ti das e es ti mu la das no es pa ço es co lar, e o modo como es tas in flu en ci -
am os pro jec tos de fu tu ro dos alu nos.
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Turma A e turma Z: caracterização, recursos e referências

Na re co lha dos da dos que en for mam este tra ba lho, mais que a con ta bi li za ção e
enu me ra ção das op ções dos alu nos, in te res sou apre en der o modo como es tas são
vi vi das, em que per so na gens e fac tos se ins pi ram, onde e com quem são de ba ti das,
com que apo i os (ins ti tu ci o na is ou não) se es tru tu ram.3 Como téc ni ca prin ci pal re -
cor reu-se às en tre vis tas semidi rec ti vas, ou con ver sas di rec ci o na das, du ran te as qua is
os alu nos fo ram con vi da dos a pen sar as suas op ções, a des cre vê-las e cri ti cá-las,
re cons tru in do-as.

Do to tal de tur mas do 9.º ano exis ten tes na es co la em es tu do, fo ram se lec ci o -
na das duas, e den tro des tas pro cu rou-se en tre vis tar a to ta li da de dos alu nos. A se -
lec ção das tur mas teve como cri té rio cen tral o tipo de tra jec tó ria es co lar: a tur ma A
(ou a tur ma da “ex ce lên cia”), cujo “nú cleo duro” de alu nos se con ser va des de os
pri me i ros anos de fre quên cia da es co la, e cu jas tra jec tó ri as es co la res se apre sen ta -
vam glo bal men te pa u ta das pelo su ces so, com um ba i xo ín di ce de re pro va ção; a
tur ma Z (ou a tur ma do “fra cas so”), cons ti tu í da por ele men tos não só pro ve ni en tes
de tur mas di ver si fi ca das, como ca rac te ri za dos na ge ne ra li da de por tra jec tó ri as de
in su ces so es co lar e re pro va ção. He te ro gé ne as do pon to de vis ta quer das trajectó -
rias es co la res, quer dos seus ba ir ros de re si dên cia, es tas tur mas apre sen tam uma
re la ti va ho mo ge ne i da de na sua com po si ção in ter na — a ca rac te ri za ção so ci al dos
alu nos en tre vis ta dos per mi tiu cons ta tar a po la ri za ção de re cur sos es co la res, so -
ciais e cul tu ra is en tre as mes mas —, o que pos si bi li ta a sua aná li se en quan to
gru po-tur ma.

Pro cu rou-se as sim cap tar a sig ni fi ca ti va va ri e da de de si tu a ções que ca rac te ri -
zam a po pu la ção es co lar, no me a da men te as re sul tan tes da ac tu a ção de me ca nis -
mos de se lec ti vi da de es co lar.4 Esta po la ri za ção re me te para a pro ble má ti ca dos cri -
té ri os de cons ti tu i ção de tur mas, con so li da dos em tor no do agru pa men to de se me -
lhan tes — no tipo de tra jec tó ri as es co la res, de re cur sos, en tre ou tros — numa ho -
mo ge ne i za ção que terá con se quên ci as a vá ri os ní ve is, no me a da men te ao ní vel do
alar ga men to ou es tre i ta men to do cam po de pos si bi li da des dos alu nos, e da de fi ni -
ção dos seus pro jec tos de fu tu ro.

Na tur ma A fo ram re a li za das en tre vis tas a 12 jo vens, oito do sexo mas cu li no e
qua tro do sexo fe mi ni no, cuja mé dia de ida des ron dou os 14 anos. Na tur ma Z fo -
ram re a li za das 10 en tre vis tas, 5 a alu nos do sexo mas cu li no e 5 a alu nas do sexo fe -
mi ni no, cuja mé dia de ida des se si tu ou en tre os 16 e os 17 anos; o que per faz um to -
tal de 22 en tre vis tas.5 Nos re gis tos re la ti vos às en tre vis tas, e com o in tu i to de ga ran -
tir a pri va ci da de dos alu nos, os no mes, a de sig na ção das tur mas e dos ba ir ros de re -
si dên cia fo ram al te ra dos.
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Posicionamentos no espaço social

É pos sí vel afir mar que a con cep ção dos pro jec tos de fu tu ro se sus ten ta em gran de
me di da no meio so ci al de onde es tes emer gem. O fu tu ro pro jec ta do con fi gu ra-se,
gros so modo, como um fu tu ro de clas se, re por ta do aos me i os so ci a is, e é atra ves sa do
pe los seus re fe ren tes, pe los per cur sos es co la res e pro fis si o na is dos seus fa mi li a res.
A fa mí lia é, par ti cu lar men te na fa i xa etá ria dos jo vens con fron ta dos com a pri me i ra 
es co lha es co lar, uma re fe rên cia so ci al de ter mi nan te, um con tex to “onde, de for ma
mais in ten sa e con tí nua, se par ti lham re cur sos e ex pe riên ci as, se for mam dis po si -
ções e pro jec tos, se de sen vol vem prá ti cas quo ti di a nas e es tra té gi as de vida” (Cos ta, 
1992: 84). A re la ção es tre i ta en tre a con di ção da fa mí lia de ori gem e a con di ção so -
cial dos pró pri os jo vens, aju da a com pre en der as tra jec tó ri as que os mes mos pro -
jec tam, ori en ta das pela fa mí lia atra vés dos re cur sos de que dis põe e das re fe rên ci as
que trans mi te. Os con tor nos des ta ori en ta ção de pen dem quer da ori gem so ci al, e
do modo como as di fe ren tes fa mí li as ge rem as mo da li da des de con tro lo, as fi na li -
da des, mo ti va ções e os gra us de au to no mia dos seus jo vens, quer da ex pe riên cia
pro fis si o nal dos seus ele men tos (Kel ler hals, Trou tot e La ze ga, 1989; Se a bra, 1997 e
1999). Sen do que os pro jec tos de fu tu ro emer gem da con fron ta ção en tre as re pre -
sen ta ções da es co la ri da de, das pro fis sões e de si, a con si de ra ção não é fe i ta so bre to -
das as pos si bi li da des de es co lha exis ten tes, já que o jo vem só po de rá ex plo rar aque -
las so bre as qua is tem co nhe ci men to, mes mo que su per fi ci al. Des te modo, uma
aten ção ma i or será dis pen sa da às pos si bi li da des que são fa mi li a res, que cor res -
pon dem às ori en ta ções tra di ci o na is den tro do meio de per ten ça.6 Os de ter mi nan tes 
so ci a is ga nham uma re do bra da im por tân cia na cons tru ção de um pro jec to de fu tu -
ro, já que os jo vens de me i os po pu la res co nhe cem me nos pro fis sões pres ti gi a das,
va lo ri zam-nas me nos e atri bu em a si pró pri os me nos com pe tên ci as para as de sem -
pe nhar (Hu te au, 1992).

Não ig no ran do o im por tan te pa pel do nú cleo fa mi li ar na con cep ção dos pro -
jec tos de fu tu ro, e a per ti nên cia do seu es tu do, op tou-se, nes te item, ape nas pela cir -
cuns cri ção à ca rac te ri za ção so ci al do gru po de alu nos en tre vis ta dos. Para além dos
da dos so ci o grá fi cos re fe ri dos an te ri or men te (dis tri bu i ção dos alu nos en tre vis ta -
dos por sexo e ida des, em cada tur ma), a com pre en são do seu po si ci o na men to no
es pa ço so ci al, ou seja, a par ti ção dos en tre vis ta dos se gun do uma es tru tu ra de clas -
ses de ori gem,7 per mi tiu com pre en der as di fe ren ças so ci a is — en ten di das como os
re cur sos eco nó mi cos e cul tu ra is da fa mí lia de ori gem, e seu uni ver so pro fis si o nal
— pre sen tes na es tru tu ra ção dos pro jec tos de fu tu ro.

Con si de ran do-se que os re cur sos das fa mí li as de ori gem, não só es co la res e
cul tu ra is, mas tam bém so ci o pro fis si o na is e eco nó mi cos, são de ter mi nan tes no de -
sen vol vi men to de es tra té gi as so ci a is, in di vi du a is e co lec ti vas, e no de sen ro lar das
tra jec tó ri as de vida dos seus mem bros, o ní vel de es co la ri da de do pai e da mãe8

cons ti tu iu um dos in di ca do res, a par com a pro fis são e a si tu a ção na pro fis são, uti li -
za dos para a ope ra ci o na li za ção da clas si fi ca ção dos gru pos do més ti cos dos alu nos
en tre vis ta dos em clas ses so ci a is de ori gem.9

No me a da men te no que diz res pe i to à dis tri bu i ção por gru pos pro fis si o na is,
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as si na la-se na tur ma A uma ma i or di ver si da de. Tan to os pais como as mães dos alu -
nos da tur ma A dis tri bu em-se por cin co gru pos pro fis si o na is di fe ren tes, de onde se
pode des ta car o peso das pro fis sões in te lec tu a is e ci en tí fi cas e dos em pre ga dos
 administrativos, e a au sên cia de tra ba lha do res não qua li fi ca dos. Na tur ma Z, a dis -
tri bu i ção cir cuns cre ve-se a três gru pos, onde se en con tram qua tro tra ba lha do res
não qua li fi ca dos. Os pais são es sen ci al men te ope rá ri os, e um nú me ro con si de rá vel
de mães são do més ti cas.

A con ju ga ção dos da dos per mi te che gar a uma dis tri bu i ção dos en tre vis ta dos 
por clas se so ci al de ori gem.

É ob ser vá vel uma for te cli va gem en tre os dois gru pos-tur mas: a tur ma Z es -
sen ci al men te com pos ta pelo ope ra ri a do, a tur ma A apre sen tan do uma gran de di -
ver si fi ca ção, e uma for te in ci dên cia da pe que na bur gue sia in te lec tu al e ci en tí fi ca.

Trajectória escolares

Con si de ran do que os tem pos pró pri os de pro gres são es co lar fa zem com que exis -
tam ida des mo da is para a fre quên cia de cada grau de en si no, e que a mé dia de ida -
des en tre as duas tur mas é dis tin ta (14 anos na tur ma A, 16-17 anos na tur ma Z), o
nú me ro de re pro va ções foi um dos pon tos ti dos em con ta na aná li se das tra jec tó ri as 
es co la res. Atra vés des ta foi pos sí vel apu rar que na tur ma A ape nas dois alu nos re -
pro va ram uma vez. Pelo con trá rio, na tur ma Z não exis te ne nhum alu no que não
te nha so fri do um “des vio” na pro gres são da sua car re i ra es co lar, po den do ele sig -
ni fi car até três ou qua tro anos de re pro va ção. Nos dois ca sos da tur ma A, as re pro -
va ções acon te cem no 3.º ci clo; na tur ma Z, as re pro va ções dis tri bu em-se por toda a
es co la ri da de obri ga tó ria.

Ou tro dos pon tos apu ra dos foi o apro ve i ta men to es co lar dos alu nos. Nes ta
aná li se de sen vol ve ram-se al guns pro ce di men tos, que per mi ti ram cons ta tar a
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Classe social de origem Turma

A Z

PBIC 4
PBTEI 2
PBIP 2
PBAP 1
PBE 1
OI 3 9

Le gen da: (PBIC) Pe que na Bur gue sia Inte lec tu al e Ci en tí fi ca; (PBTEI) Pe que na Bur gue sia Téc ni ca e de
Enqua dra men to Inter mé dia; (PBIP) Pe que na Bur gue sia Inde pen den te e Pro pri e tá ria; (PBAP) Pe que na
Bur gue sia Assa la ri a da e Pro pri e tá ria; (PBE), Pe que na Bur gue sia de Exe cu ção; (OI) Ope ra ri a do Indus tri al
(Alme i da, Cos ta e Ma cha do, 1988; Cos ta, Ma cha do e Alme i da, 1990).

Quadro 1  Nú me ro de alu nos en tre vis ta dos por clas se so ci al de ori gem, se gun do a tur ma



di ver si da de de de sem pe nhos en tre os alu nos.10 Ape sar de não le var em con ta da -
dos re la ti vos à pro gres são dos ní ve is es co la res, ou seja, o nú me ro de re pro va ções, e
co lo car lado a lado ní ve is qua li ta ti vos com di fe ren tes es pe ci fi ci da des, esta ca te go -
ri za ção ar ti cu la es sen ci al men te o que diz res pe i to à va riá vel apro ve i ta men to es co -
lar, for te men te de ter mi nan te nas es co lhas para o 10.º ano de es co la ri da de.

Nes ta sin té ti ca ca rac te ri za ção dos alu nos en tre vis ta dos pode cons ta tar-se a
sua po la ri za ção em dois gru pos com dis tri bu i ção de si gual, qua se an ta gó ni ca, de
re cur sos de ori gem e ca pi tal es co lar, dis tri bu i ção co in ci den te com a di vi são por
gru pos-tur mas.

Colonização do futuro: opções escolares e profissionais

O con ce i to de pro jec to de fu tu ro en glo ba as de ci sões sub ja cen tes a dois ti pos de
pro jec to — o es co lar e o pro fis si o nal, que fo ram in di vi du a li za dos na aná li se. O pro -
jec to es co lar, cal cu la do a cur to pra zo, pren de-se com a es co lha de op ções e vias de
en si no, e liga-se em lar ga me di da aos per cur sos es co la res, ao seu ma i or ou me nor
su ces so e, mais par ti cu lar men te, às as pi ra ções e mo ti va ções dos in di ví du os. O pro -
jec to pro fis si o nal, pen sa do a mé dio/lon go pra zo, re fe re-se ao gru po de in ser ção pro -
fis si o nal pro pri a men te dito.

Aos alu nos en tre vis ta dos foi so li ci ta do que des cre ves sem e fun da men tas -
sem, em pri me i ro lu gar, o seu pro jec to es co lar, ou seja, a es co lha de um dos ti pos de
en si no que o sis te ma ofe re ce: numa ver ten te mais ci en tí fi ca/vo ca ci o nal o en si no
ge ral, o en si no tec no ló gi co numa ver ten te mais ope ra ci o nal, o en si no pro fis si o nal
cla ra men te vol ta do para a prá ti ca e in ser ção no mer ca do de tra ba lho. Entre o pri -
me i ro e os dois úl ti mos é pos sí vel iden ti fi car uma seg men ta ção es co lar, que pas sa
pela na tu re za da for ma ção, e pela atri bu i ção de um di fe ren te pres tí gio so ci al, di co -
to mi za do en tre a pri me i ra, mais pres ti gi a da e de âm bi to acen tu a da men te teó ri -
co-in te lec tu al, e as se gun das, me nos pres ti gi a das, de âm bi to mais prá ti co.

Como é ob ser vá vel no qua dro 3, as op ções dos alu nos en tre vis ta dos
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Nível de aproveitamento Turma

A Z

1 8 1
2 2 1
3 - 3
4 2 5

Le gen da: (ní vel 1) apro ve i ta men to alto/mé dio em le tras e em ciên ci as; (ní vel 2) apro ve i ta men to alto/mé dio em
le tras e ba i xo em ciên ci as; (ní vel 3) apro ve i ta men to ba i xo em le tras e alto/mé dio em ciên ci as; (ní vel 4),
apro ve i ta men to ba i xo em le tras e em ciên ci as.

Quadro 2 Nú me ro de alu nos en tre vis ta do por ní vel de apro ve i ta men to, se gun do a tur ma



di fe ren ci am-se se gun do a tur ma. Na tur ma A, a gran de ma i o ria ten ci o na ma tri cu -
lar-se no en si no ge ral; na tur ma Z as pre fe rên ci as re ca em so bre tu do so bre a ver ten -
te tec no ló gi ca/pro fis si o nal.

Os alu nos que op ta ram pe los cur sos ge ra is ele ge ram na sua ma i o ria (5 alu -
nos) o agru pa men to 1 — do mi nan te ci en tí fi co-na tu ral — como op ção de for ma ção.
Se lec ci o na da ape nas na tur ma A, esta é uma op ção ca rac te ri za da por um cur rí cu lo
com alto ní vel de exi gên cia es co lar, que per mi te um alar ga men to (mais do que um
es tre i ta men to) das pos si bi li da des de es co lha no que diz res pe i to ao en si no supe -
rior, en glo ban do áre as so ci al men te pres ti gi an tes e con co mi tan tes com for tes re cur -
sos sim bó li cos, cul tu ra is e eco nó mi cos, como a me di ci na ou as en ge nha ri as.

Quer di zer, eu gos to de in for má ti ca. Gos to das ca de i ras re la ci o na das com o es pa ço.
Não sei ain da bem o que é que vou se guir. (…) Eu sem pre gos tei de com pu ta do res.
Não sei. Ago ra es tou a afas tar-me um bo ca do dis so, e que ro se guir ou tras co i sas. (…)
Ou tras co i sas sem ser, pron to, ex plo rar o com pu ta dor. Já não me ape te ce mu i to fa zer
isso. (…) Ciên cia, es pa ci al, co i sas des sas…11 [Ber nar do, tur ma A]

Nos dis cur sos des tes alu nos é ob ser vá vel uma re la ti va in de fi ni ção, pos sí vel para
quem atra vés da sua es co lha alar ga em vez de re du zir o le que de pos si bi li da des fu -
tu ras. Não se en con tram nos dis cur sos a pres são da de fi ni ção ime di a ta de op ções
pro fis si o na is, o que em par te se jus ti fi ca pela lon ga tra jec tó ria es co lar am bi ci o na da. 
Por ou tro lado, o grau de di fi cul da de dos cur rí cu los nun ca é men ci o na do como re -
le van te na es co lha a con si de rar. Ou tros alu nos da mes ma tur ma (4 alu nos) ele ge -
ram o agru pa men to 3 — do mi nan te eco nó mi co-so ci al — como área de es tu dos. Os
ar gu men tos para a es co lha pas sam es sen ci al men te pela ex pe riên cia es co lar ante -
rior, e ao con trá rio do gru po abor da do an te ri or men te, pela con si de ra ção da ma i or
fa ci li da de de de sem pe nho nas dis ci pli nas que com põem o cur rí cu lo do
agru pa men to.

Nou tro gru po as im pli ca ções dos cur rí cu los são con si de ra das ape sar de um
me nor grau de fa ci li tis mo, ou mes mo com uma cla ra cons ciên cia do ní vel de di fi -
cul da de. Men ci o na-se tam bém, nes tes ca sos, a in ter ven ção de ou tros pro ta go nis tas 
no pro ces so de de ci são (a psi có lo ga dos ser vi ços de ori en ta ção, uma pri ma, o pai),
que fun ci o nam como im pul si o na do res ou des mo bi li za do res para a es co lha es co lar.

Ape nas os alu nos da tur ma Z (2 alu nas) es co lhe ram o agru pa men to 4 — do -
mi nan te hu ma ni da des. Tra ta-se da área me nos pres ti gi an te, con si de ra da (pela
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Tipo de ensino escolhido Turma

A Z

Ensino geral 9 2
Ensino tecnológico 2 6
Ensino profissional 1 2

Quadro 3 Ti pos de en si no es co lhi dos, se gun do a tur ma



au sên cia de ex pres são das ciên ci as exac tas) de me nor com ple xi da de, logo me nor
exi gên cia. Esta op ção res trin ge acen tu a da men te o cam po de es co lhas pos te ri o res.
Os dis cur sos des tas alu nas de mons tram um ní vel de pon de ra ção que pas sa pela
ace i ta ção da in di ca ção de ter ce i ros ou pela “fuga” à dis ci pli na que re pre sen ta
 maior di fi cul da de, como a ma te má ti ca.

Re la ti va men te às op ções no en si no tec no ló gi co, para os alu nos da tur ma A, a
in for má ti ca foi a área ele i ta, pen sa da a par tir do ní vel de apro ve i ta men to es co lar
con se gui do até en tão e da opi nião de fa mi li a res di rec tos, re ve lan do um alto ní vel
de aces so à in for ma ção. Tra ta-se de uma es tra té gia de rá pi da e qua li fi ca da en tra da
no mer ca do de tra ba lho, com um pre ju í zo mí ni mo para a con ti nu a ção dos es tu dos
ao ní vel su pe ri or, se essa se vier a de mons trar a op ção mais viá vel no mo men to.

Aliás, já te nho um cur so de in for má ti ca, gos to de com pu ta do res e tudo o que te nha a
ver com com pu ta do res… (…) Eu vou se guir ago ra um cur so tec no ló gi co, e per gun tei
ao meu ir mão o que ele acha va me lhor por que mu i tos dos meus co le gas… Eu não sou
um alu no bom, pron tos, es tou sem pre na que la do 3 e co i sa as sim. Então para um tec -
no ló gi co já ia, em vez de es tar a per der mais anos, do que me me ter no se cun dá rio (ge -
ral). E o meu ir mão dis se-me “olha, acho que sim, faz o que eu fiz. Mete-te no téc ni co, e 
de po is faz o que qui se res”. [Ti a go, tur ma A]

Na tur ma Z exis te uma acen tu a da pre fe rên cia pela quí mi ca, dis tri bu in do-se os res -
tan tes alu nos por áre as como a me câ ni ca e elec tró ni ca, a ad mi nis tra ção ou as ar tes.
A en tra da no mer ca do de tra ba lho pa re ce ser o ar gu men to for te para a op ção pelo
tec no ló gi co, bem como uma ma i or ex ce lên cia numa dis ci pli na es pe cí fi ca, num
qua dro glo bal de fra co ní vel de apro ve i ta men to. O “en vol vi men to” numa de ter mi -
na da dis ci pli na, o seu do mí nio e uma boa re la ção com o do cen te pa re cem cons ti tu ir 
a base de al guns dos pro ces sos de de ci são. Cons ci en tes das li mi ta ções im pos tas por 
um sis te ma de en si no acen tu a da men te se lec ti vo, es tes alu nos pa re cem ter con se -
gui do, com a op ção pelo en si no tec no ló gi co, ma xi mi zar a úni ca ex ce lên cia efec ti va -
men te re co nhe ci da pelo sis te ma atra vés de uma “boa nota”, de fi nin do os pro jec tos
es co la res a cur to pra zo e numa ver ten te acen tu a da men te prá ti ca, que pos sa ser va -
lo ri za da no mer ca do de tra ba lho.

Por que co me cei a ver que per ce bia de quí mi ca, que gos ta va, en ten dia… O prin ci pal
da quí mi ca é en ten der aqui lo, não é de co rar. Então co me cei a ver que en ten dia, gos ta -
va de ex pe riên ci as, de ci di se guir. P- E ti ves te uma boa nota? R- Sim. Vou ter 5.
[Su sa na, tur ma Z]

Qu an do, atra vés do de sem pe nho es co lar, não é pro por ci o na do ao alu no qual quer
sen ti men to de ex ce lên cia e com pe tên cia, os mo tes para a cons tru ção do pro jec to
pro cu ram-se no ex te ri or da ins ti tu i ção es co lar, de fi nin do-se nas (mais gra ti fi can -
tes) ex pe riên ci as quo ti di a nas, e nas ca pa ci da des que pou co a pou co, afi nal, se des -
co brem en tre aca sos e brin ca de i ras con tex tu a li za das em uni ver sos con tí guos ao
uni ver so fa mi li ar, que se vê des te modo re pro du zi do.
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Eu te nho um ter re no, no ou tro lado. E te nho sem pre lá um vi zi nho meu, que ar ran ja
isso, que ar ran ja os car ros. É mêmo me câ ni co auto. E eu tive lá um bo ca di nho com ele,
ele co me çou lá a me xer na qui lo, nas pe ças, an dou lá a des mon tar o car ro, fi quei lá a
ver, co me cei-me a in te res sar por aqui lo, co me cei a aju dá-lo, co me çou-me a pe dir as
cha ves, co me cei a aju dá-lo: “aper ta aqui, aper ta ali… Liga aí o car ro”, não sei quê, co -
me cei lá as sim com ele. A brin car, como se aqui lo fos se uma brin ca de i ra, e se a gen te ti -
ves se lá a brin car… Co me ça mos lá, de po is des mon ta mos o car ro, que aqui lo ti nha lá
um pro ble ma aco lá num fil tro, do ar ou o que era, já não me lem bro, era no fil tro de ar
acho eu. (…) e a gen te de po is mon ta mos aqui lo, lim pa mos aqui lo tudo, e de po is já fi -
cou a fun ci o nar bem. [Zé-Ma nu el, tur ma Z]

A op ção pe las áre as téc ni cas tem for te ex pres são no en si no pro fis si o nal. Atra vés da
es co lha des te tipo de en si no pre ten de-se um con tac to ime di a to com o mer ca do de
tra ba lho, e uma for ma ção es sen ci al men te prá ti ca. Se, por um lado, é re co nhe ci da,
por es tes alu nos, a ne ces si da de de ter uma for ma ção para po der “ter um fu tu ro”,
por ou tro, as suas ca pa ci da des fo ram já (e con ti nu am a ser) re pe ti da men te ques ti o -
na das pela ava li a ção es co lar. A op ção pelo en si no pro fis si o nal re ve la as sim a ace i -
ta ção, por par te dos alu nos, de um ne ga ti vo ve re dic to es co lar, e a “fuga” à es co la,
tal como a co nhe cem, uma auto-ex clu são das vias de es co la ri da de que não te nham
uma ver ten te ope ra ti va acen tu a da.

P- O que é que é ne ces sá rio fa zer para ser edu ca do ra de in fân cia? R- Ti nha que fa zer o 12.º, 
re sol via fa zer um cur so, e acho que não vou che gar lá. Acho que não vou che gar. Até aca -
bar o 12.º!…(…) Por ca u sa das no tas. Eu fa lei com a ori en ta do ra e ela dis se que eu po dia
ago ra op tar por fa zer um cur so de au xi li ar de edu ca do ra de in fân cia. [Ro sa li na, tur ma Z]

Na fi gu ra 1 dis tri bu em-se as op ções dos alu nos en tre vis ta dos pe las di fe ren tes vias
de en si no exis ten tes, se gun do a sua clas se so ci al de ori gem.

Às clas ses de ma i o res re cur sos pa re cem cor res pon der as op ções no en si no ge -
ral, mais va lo ri za do e po ten ci a li za dor de fu tu ros po si ci o na men tos igual men te do -
ta dos de re cur sos. É ao ní vel do ope ra ri a do que se en con tra a ma i or di ver si da de de
op ções e pos sí ve is tra jec tó ri as. Se por um lado a op ção pelo en si no tec no ló gi co so -
bres sai cla ra men te (7 alu nos), por ou tro tam bém são sig ni fi ca ti vos os ca sos de op -
ção pelo en si no ge ral.

Este tipo de de ci sões ten dem a ser in ter pre ta das como for te men te de pen den -
tes do apro ve i ta men to es co lar. Qu an to mais ele va do for o apro ve i ta men to, ma i or
será a pro ba bi li da de de in ves ti men to es co lar em áre as pri vi le gi a das e de ma i or
com ple xi da de, ma i or será a sen si bi li da de em re la ção à re pu ta ção das di fe ren tes
op ções (Grá cio, 1997; Bul le, 1996). Por ou tro lado, apro ve i ta men to es co lar e ori gem
so ci al in te ra gem: a in fluên cia da ori gem so ci al nas op ções é tan to ma i or quan to
mais ba i xo for o apro ve i ta men to. De fac to, os alu nos en tre vis ta dos per ten cen tes
aos gru pos so ci a is mais pri vi le gi a dos, com os me lho res ní ve is de apro ve i ta men to,
são os que mais op tam pelo en si no ge ral, en quan to os gru pos me nos pri vi le gi a dos,
su je i tos a ve re dic tos es co la res ne ga ti vos, op tam pelo en si no tec no ló gi co e
pro fis si o nal.
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Ou tra das di men sões ob ser va das para a ca rac te ri za ção dos pro jec tos es co la -
res foi o ní vel de qua li fi ca ção es co lar a que os alu nos as pi ram. Um dos ele men tos
que ac tu al men te ca rac te ri za os jo vens é a apos ta em tra jec tó ri as es co la res pro lon -
ga das. Em re la ção aos alu nos en tre vis ta dos, as si na lam-se as ele va das qua li fi ca ções 
am bi ci o na das pela qua se to ta li da de da tur ma A (10 alu nos, num to tal de 12, ten ci o -
nam se guir para o en si no su pe ri or), e uma seg men ta ção dos alu nos da tur ma Z em
duas po si ções: os que sa bem que só que rem cum prir o 12.º ano (6 alu nos), e os que
não sa bem se po de rão pros se guir para a uni ver si da de (4 alu nos). Para os alu nos
que as pi ram a uma qua li fi ca ção de ní vel su pe ri or, as en ge nha ri as re ve lam-se as
áre as mais es co lhi das.12 Em con jun to com a me di ci na, são áre as cla ra men te tra du -
to ras das tra jec tó ri as so ci a is, as so ci a das a al tos ní ve is de re cur sos eco nó mi cos, cul -
tu ra is e sim bó li cos, pre ten di das por es tes alu nos. Nos alu nos per ten cen tes ao ope -
ra ri a do, com o mais ba i xo ní vel de apro ve i ta men to (ní vel 4), as cer te zas de não con -
ti nu a ção para além do 12.º ano so bre põem-se às dú vi das.

Inte res san te, co in ci den te com o va lor ac tu al da cer ti fi ca ção es co lar para a en -
tra da no mer ca do de tra ba lho, é a ine xis tên cia de re fe rên ci as a pos si bi li da des al ter -
na ti vas ao cum pri men to do 12.º ano, como a de sis tên cia ou o ter mi nar ape nas a es -
co la ri da de obri ga tó ria. Atin gi do o pa ta mar de fron te i ra cons ti tu í do pelo 9.º ano de
es co la ri da de, a ten dên cia dos alu nos en tre vis ta dos pa re ce ser o in ves ti men to na fi -
na li za ção da es co la ri da de se cun dá ria.

Se gun do Ma cha do Pais (1994), en tre os jo vens de gru pos so ci a is me nos fa vo -
re ci dos, as as pi ra ções aca len ta das não se en con tram mu i to dis tan ci a das da re a li da -
de, ou seja, dos ní ve is de qua li fi ca ção e das pro fis sões que efec ti va men te po de rão
vir a ocu par. A ma i or pre o cu pa ção nes tes gru pos é ob ten ção de com pen sa ções
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Figura 1 Via de en si no es co lhi da, se gun do a clas se so ci al de ori gem

Le gen da: (PBIC) Pe que na Bur gue sia Inte lec tu al e Ci en tí fi ca; (PBTEI) Pe que na Bur gue sia Téc ni ca
e de Enqua dra men to Inter mé dia; (PBIP) Pe que na Bur gue sia Inde pen den te e Pro pri e tá ria;
(PBAP) Pe que na Bur gue sia Assa la ri a da e Pro pri e tá ria; (PBE) Pe que na Bur gue sia de Exe cu ção;
(OI) Ope ra ri a do Indus tri al; (Alme i da, Cos ta e Ma cha do, 1988; Cos ta, Ma cha do e Alme i da, 1990).



mo ne tá ri as, pela obri ga ção de con tri bu ir para o au men to dos ren di men tos da fa mí -
lia, e o aces so a um cer to tipo de con su mis mo. Pa re ce ser de suma im por tân cia des -
ta car, no en tan to, para além des ses fac to res, e no caso dos alu nos en tre vis ta dos, a
re sig na ção aos ve re dic tos es co la res e a ne ces si da de de pre ser var (ou cons tru ir)
uma ima gem de si fa vo rá vel num ou tro cam po que não a es co la. Por ou tro lado, os
que de se jam pros se guir os seus es tu dos ao ní vel su pe ri or não são ne ces sa ri a men te
os que de têm o me lhor ní vel de apro ve i ta men to, o que le van ta no vas in ter ro ga ções
so bre qua is os re fe ren tes con di ci o nan tes des tas as pi ra ções.

Para além do pro jec to es co lar, a aná li se do pro jec to pro fis si o nal per mi tiu não
só a com pre en são das es co lhas es co la res, mas tam bém a ob ser va ção das ex pec ta ti -
vas dos en tre vis ta dos quan to ao seu fu tu ro, as ima gens pro fis si o na is que os mes -
mos adop tam para si, o tipo de gru pos pro fis si o na is e res pec ti vos re cur sos a que as -
pi ram, as di fe ren ças que, nes ta eta pa, se co me çam a afir mar.

Para a aná li se dos pro jec tos pro fis si o na is dos alu nos, foi de fi ni da uma ti po lo -
gia tra du to ra das prin ci pa is ló gi cas sub ja cen tes aos pro jec tos ob ser va dos.13 Des te
modo, agru pa ram-se os pro jec tos pro fis si o na is des cri tos se gun do três ca te go ri as:
pro jec to op ti mis ta, pro jec to re a lis ta e pro jec to dis per so.

Por pro jec to re a lis ta ca te go ri za ram-se os pro jec tos que evo lu em em tor no de
so lu ções pra ti cá ve is. Nes te en con tram-se con du tas de re a li za ção que vi sam ob jec -
ti vos pon de ra dos e ime di a tos, es tru tu ra dos em tor no da con fi an ça em ca pa ci da des 
e ap ti dões es pe cí fi cas, mu i tas ve zes des co ber tas fora da es co la, que se pre ten dem
po ten ci a li zar em op ções es co la res de ca riz tec no ló gi co e pro fis si o na li zan te, às
 quais está sub ja cen te uma pers pec ti va de ma i or fa ci li da de cur ri cu lar. Aos alu nos
cu jos pro jec tos se in se rem nes ta ca te go ria é, de uma ma ne i ra ge ral, re co nhe ci da
me nor ex ce lên cia es co lar. São tam bém fre quen tes as re fe rên ci as a ou tros in ter ve ni -
en tes no pro ces so de de ci são (para além do pró prio alu no). Para os alu nos em que a
re fe ri da ex ce lên cia não cons ti tui um mote para a adop ção de uma área, pa re ce tor -
nar-se mu i to im por tan te a exis tên cia de re fe ren tes ex te ri o res, que fun ci o nam como
rede de su por te das de ci sões. A ori en ta ção es co lar, os fa mi li a res e ou tros pro ta go -
nis tas afec ti va men te im por tan tes na vida quo ti di a na dos alu nos, re ve lam-se im -
pul si o na do res para o ama du re ci men to das de ci sões, e tam bém, no caso des tes úl ti -
mos, como um modo de aces so in for ma do aos di fe ren tes mun dos pro fis si o na is,
aos seus có di gos e pro ce di men tos.

Em al guns des tes pro jec tos o (im pres si o nan te) re a lis mo da pro cu ra de so lu -
ções pra ti cá ve is não de i xa de re ve lar as for tes li mi ta ções es tru tu ra is a que o mes mo
está su je i to. Nos dis cur sos des tes alu nos en con tram-se, de um modo ex plí ci to e re -
cor ren te, os con tor nos da pas sa gem do (ou das ain da té nu es fron te i ras en tre o) pro -
jec to utó pi co da in fân cia, mu i tas ve zes ins pi ra do nos media, a um pro jec to ma du -
ro, es tru tu ra do em fun ção do peso das tra jec tó ri as es co la res de fra cas so, e das
(in)ca pa ci da des que es tas re ve lam. So bres sai as sim uma re nún cia a as pi ra ções pro -
fis si o na is an te ri o res, des mo bi li za das pe los fra cos re sul ta dos es co la res.

Pron to, quan do era mi ú do, “que ro ser fu te bo lis ta”, “que ro ser”… Qu an do era mi ú -
do!. Ago ra pron tos, já tive… Qu e ro ti rar um cur so de elec tró ni ca, de co i so, eu gos to
mu i to de me xer as sim em má qui nas e tal. (…) Por exem plo, eu que ro ser uma co i sa
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mas, “ah que ro ser aqui lo e vou ser aqui lo”, não! Eu que ro ser aqui lo mas te nho que
ba ta lhar com aqui lo e com aqui lo, não é só ‘o que é que que res ser? Qu e ro ser fu te bo -
lis ta!’ (…) De po is eu pen sei, “ah, eu até gos to de me xer as sim…” E de po is pen sei na -
que la co i sa do ví deo, que eu ar ran jei o ví deo, pron to a por ta es ta va mal. Era a ca be ça,
as sim co i so ti nha que ser. Fi quei as sim um bo ca do a pen sar nis so… [Pa u lo, tur ma Z]

O se gun do tipo de fi ni do de pro jec to, o pro jec to op ti mis ta, re ve la uma ou tra ló gi ca de
ori en ta ção para o fu tu ro. Nes te ob ser va mos uma for te con fi an ça na or ga ni za ção e
no sis te ma es co lar, e um pro nun ci a do op ti mis mo quan to às pos si bi li da des de re a li -
za ção dos pro jec tos pes so a is. Ao fu tu ro está as so ci a da uma pla ni fi ca ção, mas que
nes ta eta pa pas sa es sen ci al men te pela con ti nu a ção dos es tu dos.

Eu que ro ti rar o cur so de ges tão, não é, por que ape sar de ser um bo ca do di fí cil a ma te -
má ti ca, ain da que eu não seja má alu na, mas é di fí cil, mas gos to imen so de ges tão.
Então ge rir uma em pre sa, eu acho que deve ser es pec ta cu lar! Não é pre ci so ser uma
em pre sa gran de mas, sei lá, mas só de sa ber que a em pre sa de pen de de nós, não é, das
nos sas ide i as… [Va nes sa, tur ma A]

Nes te dis cur so as com pen sa ções im pli ca das no de sem pe nho da pro fis são, o en tu -
si as mo sen ti do, pa re cem re ve lar um op ti mis mo que subs ti tui, pelo me nos por ago -
ra, o peso dos pos sí ve is obs tá cu los. O gos to, ou o in te res se, con tra ri a men te ao “sa -
ber fa zer” que se en con tram nos pro jec tos an te ri o res, pa re cem ser os fac to res mais
per ti nen tes para a es co lha. A com po nen te vo ca ci o nal não pa re ce ser pos ta em ca u -
sa, mas an tes re for ça da, pelo tra jec to es co lar.

P- Tu tens ide ia do que é que faz um con ta bi lis ta? R- Sei. P- Co nhe ces al gum con ta bi lis ta?
R- A mi nha mãe é. (…) É na Câ ma ra (Mu ni ci pal). Já lá fui vá ri as ve zes. P- Por que é que es -
co lhes te a eco no mia? R- Foi o que eu gos to mais. Mas eu ain da não te nho mu i to bem a cer -
te za. Em prin cí pio é con ta bi li da de, por que eu ain da não co nhe ço mu i to bem os cur sos
que há. Pri me i ro ain da só pre ci so de sa ber o agru pa men to, de po is vê-se os cur sos que
exis tem. Mas de mo men to é con ta bi li da de. [To más, tur ma A]

As re a li da des pro fis si o na is dos pais cons ti tu em uma fon te de ins pi ra ção, o que não
acon te cia no pro jec to an te ri or. São re a li da des co nhe ci das, e em mu i tos as pec tos
atrac ti vas, ao con trá rio do que po de ria acon te cer em fa mí li as com me no res
re cur sos.

O dis cur so des tes alu nos re ve la uma se gu ran ça e de ter mi na ção que não se en -
con tram nos res tan tes en tre vis ta dos, tal como não são fe i tas re fe rên ci as a ou tros in -
ter ve ni en tes nos pro ces sos de de ci são. Estes en tre vis ta dos as su mem, de modo na -
tu ral, que as suas es co lhas não es tão ain da cla ra men te de fi ni das. O pe río do de ex -
pe ri men ta ção vai pros se guir ao lon go da lon ga tra jec tó ria es co lar es pe ra da. Subs -
tan ci al men te mais do ta dos de me i os para de ci dir (em com pa ra ção com os res tan -
tes), es tes são os en tre vis ta dos que me nos ne ces si da de sen tem de de li mi tar ri go ro -
sa men te os seus pro jec tos. O mer ca do de tra ba lho é ain da uma re a li da de mu i to dis -
tan ci a da, onde se es pe ra en trar pro vi do de uma cer ti fi ca ção va lo ri za da.
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Mais do que os obs tá cu los exis ten tes no sis te ma es co lar, a es tes alu nos pre o -
cu pam as suas dis po si ções in di vi du a is para o de sen vol vi men to de de ter mi na da
área pro fis si o nal. Pe ran te um le que alar ga do de pos sí ve is fu tu ros a con si de rar, im -
por tan te pa re ce ser a sus ten ta bi li da de in di vi du al, com su ces so, de uma ac ti vi da de
pro fis si o nal. Ou seja, en quan to os alu nos que cons troem um pro jec to re a lis ta têm,
em ter mos ge né ri cos, um sa ber/ca pa ci da de es pe cí fi cos, con se quen te men te ex -
cluem par te con si de rá vel das es co lhas pos sí ve is, es tes alu nos com pro jec tos op ti mis -
tas pa re cem ter o cam po das es co lhas em aber to, e ne ces si tam ape nas de di ri gir a
cons tru ção do seu sa ber para a área que con si de ra rem mais atrac ti va.

Na ca te go ria pro jec to dis per so fo ram en glo ba dos dois ti pos de ori en ta ção, a
pri me i ra ca rac te ri za da pela uto pia, a se gun da pelo equí vo co e pela au sên cia de in -
for ma ção. Na pri me i ra os ob jec ti vos dos alu nos si tu am-se ao ní vel do ima gi ná rio,
ao mes mo tem po que en tre os mes mos e as pos si bi li da des de re a li za ção se ob ser va
uma subs tan ci al dis tân cia, e uma au sên cia de es tra té gia. Nes tes pro jec tos o tem po
fu tu ro ca rac te ri za-se ain da por um cer to “en can ta men to”, ins pi ra do nas ima gens
ve i cu la das pe los media. Os pro ta go nis tas des tes pro jec tos são, de en tre o gru po de
en tre vis ta dos, os jo vens me nos pro vi dos de re cur sos. Nes tes pa re ce ain da não es tar 
com ple ta men te de fi ni da a fron te i ra en tre o so nho e a re a li da de aces sí vel. Os alu nos 
pa re cem as su mir o que Gid dens (1994) de no mi na como um “sen ti do de in vul ne ra -
bi li da de”, um blo que a men to das pos si bi li da des ne ga ti vas em fa vor de uma ati tu -
de ge ne ra li za da de apa ren te es pe ran ça quan to às opor tu ni da des fu tu ras, um pôr
en tre pa rên te ses, ao ní vel da prá ti ca, as de ci sões pas sí ve is de ame a çar as vi sões ro -
mân ti cas do fu tu ro. Se gun do o au tor, a bar re i ra pro tec to ra aca ba ge ral men te por
ser que bra da, tem po rá ria ou per ma nen te men te, por acon te ci men tos que de mons -
tram a re a li da de das con tin gên ci as ne ga ti vas.

A re nún cia que en con tra mos nos pro jec tos re a lis tas não está ain da as su mi da
nes tes en tre vis ta dos. Na ine xis tên cia de re fe ren tes, tan to den tro da es co la como
fora dela, os alu nos não con se guem es tru tu rar um pro jec to co e ren te, re a lis ta ou
ino va dor. Não obs tan te a ima tu ri da de dos pro jec tos, o ní vel etá rio des tes alu nos é o 
mais ele va do de todo o gru po de en tre vis ta dos.

A ou tra ori en ta ção pos sí vel re me te para enun ci a dos em que, se por um lado
exis te uma con cor dân cia ló gi ca en tre ob jec ti vos e me i os para a re a li za ção dos mes -
mos, ou seja, uma con ti nu i da de en tre o pro jec to es co lar e o pro jec to pro fis si o nal (o
que à par ti da os dis tin gue dos pro jec tos utó pi cos), o ra ci o cí nio ine ren te apre sen ta
con tor nos de equí vo co, tra du to res de uma cla ra in su fi ciên cia de in for ma ção.

Olhe, para ser ca be le i re i ra, por ve zes não se ga nha mu i to, não é um em pre go mu i to
cer to. Tam bém é pre ci so ter di nhe i ro para in ves tir. E para ser mas sa gis ta te nho que es -
tu dar mu i to, por ve zes tam bém uma pes soa não pode es tar sem pre a es tu dar, por que
a vida tam bém está mais di fí cil do que é an tes. P- Por exem plo, achas que com a en ge -
nha ria quí mi ca vais es tu dar me nos como mas sa gis ta? R- Não pre ci so es tu dar tan to
por que, aque le acho que é para ti rar um cur so e não pre ci sa de ser en ge nha ria quí mi -
ca. Pos so ti rar só um cur so, de pro fes so ra de fí si co-quí mi ca e de po is pos so con ti nu ar,
e pos so co me çar a tra ba lhar. Mas sa gis ta não, te nho que ti rar o cur so até ao fim e só de -
po is é que pos so co me çar a tra ba lhar. [Su sa na, tur ma Z]
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A ur gên cia na en tra da no mer ca do de tra ba lho é um dos pon tos mais sa li en tes dos
dis cur sos, tal como os equí vo cos, sobretudo pela con si de ra ção de di fe ren tes ní ve is
de di fi cul da de para áre as dis so nan tes, quer pelo ní vel con si de ra do de fa ci li tis mo,
quer ain da pela ace i ta ção, sem um efec ti vo ques ti o na men to, de uma op ção su ge ri -
da por ter ce i ros.

Em sín te se, os pro jec tos op ti mis tas en con tram-se ape nas na tur ma A, consti -
tuindo a sua gran de ma i o ria, en quan to a tur ma Z se dis tri bui, de modo de si gual,
pe los res tan tes 2 ti pos de pro jec to. Com pro jec tos re a lis tas en con tram-se 5 alu nos (ou 
seja, me ta de dos alu nos) da tur ma Z e 3 da tur ma A. Com pro jec tos dis per sos en con -
tram-se 5 alu nos da tur ma Z.

A dis tri bu i ção dos pro jec tos por clas se so ci al de ori gem per mi te cons ta tar que 
aos gru pos mais pro vi dos de re cur sos eco nó mi cos e cul tu ra is está cla ra men te as so -
ci a da uma pers pec ti va de ma i or op ti mis mo.

É aos alu nos per ten cen tes ao gru po com me nos re cur sos, o ope ra ri a do, que
es tão as so ci a dos o to tal de pro jec tos dis per sos, que cons ti tu em me ta de dos alu nos
des te gru po. Os res tan tes apre sen tam pro jec tos re a lis tas, pen sa dos numa pers pec ti -
va es tra té gi ca da ac ti vi da de que es tes alu nos jul gam ser pos sí vel de sen vol ver com
al gum su ces so.

Escola, desigualdades sociais e processos de escolha

A es co la as su me um pa pel in con tor ná vel e es tru tu ran te nos pro ces sos de es co lha
dos seus alu nos. Os cur rí cu los pro pos tos e a sua ma i or ou me nor com ple xi da de são 
um dos ele men tos con si de ra dos de ma i or peso na con si de ra ção das es co lhas es co -
la res. Para al guns au to res, será atra vés dos cur rí cu los que os alu nos pro ce de rão ao
que de no mi nam como “es co lha ne ga ti va”: o fe nó me no da se lec ção por eli mi na ção
(Bert he lot, 1993; Duru e Min gat, 1987; Du bet, 1994, Co le man e Husén, 1990).
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Classe social de origem Projecto de futuro

Optimista Realista Disperso

PBIC 4
PBTEI 2
PBIP 2
PBAP 1
PBE 1
OI 6 6

Le gen da: (PBIC) Pe que na Bur gue sia Inte lec tu al e Ci en tí fi ca; (PBTEI) Pe que na Bur gue sia Téc ni ca e de
Enqua dra men to Inter mé dia; (PBIP) Pe que na Bur gue sia Inde pen den te e Pro pri e tá ria; (PBAP) Pe que na
Bur gue sia Assa la ri a da e Pro pri e tá ria; (PBE) Pe que na Bur gue sia de Exe cu ção; (OI) Ope ra ri a do Indus tri al;
(Alme i da, Cos ta e Ma cha do, 1988; Cos ta, Ma cha do e Alme i da, 1990).

Quadro 4 Pro jec to de fu tu ro, se gun do a clas se so ci al de ori gem



Estes pro ces sos de es co lha têm sido am pla men te de ba ti dos sob o pon to de
vis ta das de si gual da des so ci a is. O des do bra men to em inú me ras áre as e es pe ci a li -
za ções de es tu do in tro du ziu um prin cí pio de di fe ren ci a ção so ci al no sis te ma de en -
si no, em que as clas ses mais in for ma das re ti ram mais van ta gens das opor tu ni da -
des ofe re ci das pelo sis te ma, trans for man do em pri vi lé gio es co lar aqui lo que para
ou tros pode cons ti tu ir uma di fi cul da de (Bour di eu e Cham pag ne, 1992). A igual da -
de de tra ta men to de to dos as se gu ra van ta gens às clas ses mé di as cul ti va das e in for -
ma das, que apren dem ra pi da men te a me dir os seus in ves ti men tos e qua is os re cur -
sos a mo bi li zar no que pode ser cha ma do como “luta” de op ções de for ma ção no
seio do sis te ma de en si no. O de si gual va lor das mes mas faz com que a es co la se
cons ti tua como um mer ca do den tro do qual se fa zem es co lhas mais ou me nos van -
ta jo sas (Du bet e Mar tu ccel li, 1996).14 Con si de ra-se que, ao obri gar a de ci sões pre co -
ces, com con se quên ci as tar di as, trans for man do os per cur sos de in su ces so em des ti -
nos pes so a is (ain da mais es tig ma ti zan tes), a di ver si fi ca ção das áre as de es tu do tem
im plí ci tos pro ces sos de se lec ção e ex clu são.

Si mul ta ne a men te à im po si ção da es co lha de uma op ção de for ma ção, a es co la 
desempenha um pa pel sig ni fi ca ti vo na con cep ção que o jo vem tem de si e das suas
com pe tên ci as, não só pro fis si o na is, mas tam bém so ci a is. O pro jec to do alu no será
de fi ni do a par tir das suas ex pe riên ci as pes so a is quo ti di a nas e, em par ti cu lar, da
sua ex pe riên cia es co lar. To man do em con si de ra ção as exi gên ci as do su ces so es co -
lar, o alu no vai de ter mi nar as áre as es co la res e res trin gir o es pa ço das es co lhas. Os
alu nos a quem não é re co nhe ci da ex ce lên cia es co lar são obri ga dos a re nun ci ar a
mo ti va ções pro fis si o na is an te ri o res e a pro cu rar um com pro mis so en tre as suas as -
pi ra ções e as áre as es co la res que lhes são per mi ti das (Pos tic, 1995). Este com pro -
mis so não é mais que um pro ces so de in te ri o ri za ção dos fu tu ros pos sí ve is (Pin to,
1991).15

A exi gên cia es co lar de cons tru ção de um pro jec to de fu tu ro pode, des te
modo, ser en ten di da como par ti cu lar men te in jus ta para al guns gru pos so ci a is,
para os qua is a es co la aca ba por se im por mais en quan to es pa ço de dis so lu ção que
de cons tru ção de pro jec tos (Du bet e Mar tuc cel li, 1996). O pro jec to vai ra ci o na li zar a 
pos te ri o ri as ori en ta ções as su mi das me di an te a pres são ins ti tu ci o nal da es co la. Pas -
sa-se as sim de uma pro ble má ti ca psi co ló gi ca de iden ti fi ca ção, de cons tru ção da
pes soa, a uma pro ble má ti ca es co lar e so ci al. Nes te qua dro o alu no é ar ras ta do das
pre fe rên ci as pes so a is e as pi ra ções ima gi ná ri as, até ao com pro mis so de ace i ta ção
ou re sig na ção pe ran te o de sem pe nho es co lar.

A orientação institucional

No es pa ço es co lar, os pro ces sos de es co lha de sen vol vem-se atra vés do apo io ins ti -
tu ci o nal dos ser vi ços de ori en ta ção es co lar e pro fis si o nal, que têm como ob jec ti vo
pro por ci o nar aos alu nos um apo io para a cons tru ção dos seus pro jec tos de fu tu ro, a 
par tir do au xí lio para as to ma das de de ci são im pos tas pelo sis te ma, e da pro mo ção
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do aces so à in for ma ção so bre a na tu re za e a for ma dos di ver sos ti pos de tra ba lho.
De sen vol ve para isso a li ga ção en tre as ap ti dões e as op ções de for ma ção, atra vés
de um pro ces so em que a es co la terá duas fon tes: o pes so al es co lar, fon te tra di ci o -
nal; a psi co lo gia e os es pe ci a lis tas, fon tes ci en tí fi cas, que pre ten dem ter um pa pel
cer ti fi ca dor, tra du zin do ci en ti fi ca men te as no ções de mé ri to e ajus tan do as qua li -
da des in di vi du a is a cada pro fis são.

Ape sar da sua im por tân cia ser ac tu al men te bas tan te re co nhe ci da, a contri -
buição da ori en ta ção es co lar para o acen tu ar das de si gual da des es co la res e so ci a is
en con tra múl ti plos de sen vol vi men tos em tra ba lhos no âm bi to da so ci o lo gia e da
psi co lo gia. Nes ta pers pec ti va, a ori en ta ção é ana li sa da como um pro ces so de es co -
lhas ne ga ti vo, com for tes im pli ca ções so ci a is, e como o re sul ta do de uma re la ção de
for ça de si gual, prin ci pal men te para as fa mí li as mais des fa vo re ci das (Ba lu te au,
1998; Bert he lot, 1993; Du bet e Mar tu cel li, 1996; Duru e Min gat, 1987; Antu nes,
1998). Mais do que um jogo de apro xi ma ção en tre di plo mas, com pe tên ci as e fun -
ções, a ori en ta ção es co lar ten de a ser in ter pre ta da como um es pa ço de iti ne rá ri os
cons tru í do ins ti tu ci o nal men te, pas sí vel de ser per cor ri do de modo de si gual de
acor do com os re cur sos es co la res e so ci o cul tu ra is dos alu nos.

De po is de re vis tos os pro jec tos es co la res e pro fis si o na is dos alu nos en tre vis -
ta dos, re to mou-se a ex pe riên cia es co lar, ques ti o nan do o pro ces so de ori en ta ção es -
co lar de sen vol vi do pe los Ser vi ços de Psi co lo gia e Ori en ta ção (SPO), na ten ta ti va de 
com pre en der qua is os “ma pas” de per cur sos pos sí ve is trans mi ti dos por es tes ser -
vi ços.16

Cons ta tou-se que nos dois gru pos-tur mas exis tem di fe ren tes si tu a ções em re -
la ção ao pro ces so de ori en ta ção, dis tri bu in do-se os alu nos de acor do com o que se
ob ser va no qua dro 5.

Ve ri fi ca-se que, ape sar de 6 alu nos não te rem com ple ta do o pro ces so, o mes -
mo não ocor re com a ma i o ria. Para a ge ne ra li da de dos alu nos, a ins cri ção no pro -
ces so de ori en ta ção obe de ce a mo ti va ções que pas sam es sen ci al men te pelo es cla re -
ci men to de dú vi das, pelo des co brir o que é que se pode ser, pela cu ri o si da de. Pa ra le la -
men te, é re co nhe ci da a im por tân cia do aces so, atra vés des te, à in for ma ção re la ti va
às áre as de op ção e es co las onde es tas exis tem, pou co sis te ma ti za da e de di fí cil con -
sul ta sem a me di a ção de um ac tor es co lar ha bi li ta do para o efe i to.

Ou tro dos mo ti vos apon ta dos pe los alu nos é a pro cu ra de uma con fir ma ção
de ide i as pré vi as, es tru tu ra das em tor no de re fe ren tes como os re sul ta dos es co la res 
ou os con tex tos fa mi li a res. Ain da que os alu nos que se guem esta ló gi ca, os mais
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Turma Situação no processo orientação

Não se inscreveu  Não completou o processo Completou o processo

A 2 10
Z 2 2 6
Total 2 4 16

Quadro 5 Si tu a ção no pro ces so de ori en ta ção, se gun do a tur ma



do ta dos de re cur sos de todo o gru po de en tre vis ta dos, te nham uma ide ia pré-con -
ce bi da, pro cu ram cer ti fi car ci en ti fi ca men te as suas ap ti dões.

Na tur ma Z o nú me ro de alu nos que não se ins cre ve ram ou aban do na ram o
pro ces so de ori en ta ção é com pa ra ti va men te mais alto. Na opi nião da psi có lo ga,
esta não ins cri ção acon te ce quan do exis te, da par te do alu no, uma con cep ção au tó -
no ma já mu i to es tru tu ra da do fu tu ro, pelo ca riz vo lun tá rio do pro ces so, e pela pou -
ca dis po si ção ou em pe nha men to in di vi du a is, ex pli ca ções uni la te ra is que não
põem em ca u sa o pa pel dos pró pri os ser vi ços nes te afas ta men to dos alu nos. Para a
não ins cri ção ou aban do no do pro ces so, cuja im por tân cia se ten de a re co nhe cer tar -
di a men te, os alu nos apon tam para ra zões como o de sin te res se, a fal ta de tem po, ou
o abor re ci men to ine ren te às ses sões.

Por ou tro lado, a ac ção ori en ta do ra pode não fa zer cor res pon der as ex pec ta ti -
vas dos jo vens a uma pro fis são por eles con si de ra da ide al, e a an te ci pa ção des sa de -
sa de qua ção pode tam bém le var ao aban do no do pro ces so. Ou tras crí ti cas dos alu -
nos apon tam para a fal ta de um acom pa nha men to in di vi du a li za do e para o ca rác -
ter dis cur si vo das ses sões, pou co atrac ti vas e mu i to se me lhan tes às ses sões
es co la res.

O de bru çar tam bém so bre as fon tes es co la res não ci en tí fi cas que de al gu ma
for ma in ter vêm na cons tru ção dos pro jec tos, per mi te ob ser var nos dis cur sos dos
alu nos ex pec ta ti vas quan to ao pa pel da es co la. À per gun ta so bre qua is as ini ci a ti -
vas de apo io que a es co la de via de sen vol ver, gran de par te dos alu nos — e em es pe -
ci al os alu nos cu jos gru pos do més ti cos apre sen tam ba i xos ní ve is de es co la ri da de, o 
que po de rá re ve lar um re for ço, nes tes ca sos, do pa pel de “mo de lo” que os pro fes -
so res cons ti tu em fre quen te men te — re fe ri ram que se ria im por tan te um re for ço do
pa pel dos pro fes so res, e a in ser ção de te mas re la ci o na dos com o fu tu ro pro fis si o nal
nos pla nos cur ri cu la res es co la res. A va lo ri za ção e o re for ço do pa pel dos pro fes so -
res nes te pro ces so, na pers pec ti va dos Ser vi ços de Psi co lo gia e Ori en ta ção, se riam
de se já veis e ne ces sá ri os, já que, no mo de lo de ori en ta ção vi gen te, este va ria de
acor do com o per fil dos mes mos e com o seu vo lun ta ris mo.

Ou tro de se jo as si na la do, ou ini ci a ti va pro pos ta, pas sa por um ma i or con tac to
com o mer ca do de tra ba lho, prin ci pal men te no que diz res pe i to aos alu nos da tur -
ma Z. O mun do la bo ral, no me a da men te para os que nele se pro jec tam a cur to pra -
zo, apre sen ta con tor nos in de fi ni dos, que a es co la pa re ce não aju dar a cla ri fi car.

A abor da gem re a li za da na es co la às ques tões re la ci o na das com o fu tu ro não é, 
se gun do os alu nos en tre vis ta dos, exa us ti va, e po de ria ser ain da mais de sen vol vi -
da. A fun ção in for ma ti va é a que re ve la o ma i or su ces so efec ti vo. A fal ta de tem po
em todo o pro ces so de ori en ta ção e o ca rác ter vo lun tá rio, in for mal e pon tu al da
par ti ci pa ção de ou tros pro ta go nis tas e fon tes no pro ces so não pa re cem, para o con -
jun to dos en tre vis ta dos, per mi tir a aber tu ra de es pa ços efec ti vos, ex clu si va men te
es co la res, de de ba te e am pli a ção de pers pec ti vas. Ao mes mo tem po, a na tu re za
pou co in di vi du a li za da do pro ces so im pe de o acom pa nha men to per so na li za do,
de se ja do pe los alu nos, no me a da men te por aque les que, pelo seu per fil so ci al e es -
co lar, de ve ri am be ne fi ci ar de mais apo io.
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As sociabilidades escolares na familiarização com múltiplos universos
profissionais

Ou tro re fe ren te im por tan te na ela bo ra ção dos pro jec tos de fu tu ro são as re des de
so ci a bi li da de sus ten ta das nos di ver sos con tex tos onde o jo vem se in se re, um dos
as pec tos mais va lo ri za dos do quo ti di a no ju ve nil. Já que os jo vens se ca rac te ri zam
pela cons tru ção de uma au to no mia face à fa mí lia e ins ti tu i ções, aque las pos si bi li -
tam si mul ta ne a men te “que ou tros ele men tos se pos sam in tro me ter na efi cá cia dos
pro ces sos de so ci a li za ção, no me a da men te atra vés do con tac to com sis te mas de va -
lo res con cor ren tes ori gi ná ri os de ou tros gru pos so ci a is, de pa res, ou di fun di dos
atra vés dos me i os de co mu ni ca ção so ci al” (Se bas tião, 1998b: 19). Estes ou tros ele -
men tos, aqui lo que Ma cha do Pais (1994) de sig na como ele men tos de cul tu ra mar -
ca da men te ge ra ci o nal, cons ti tu em para os jo vens uma in fluên cia de va lor pa ra le lo
à do meio so ci al de ori gem, e re ves tem-se da ma i or im por tân cia na com pre en são
dos pro jec tos de fu tu ro. Impor ta por isso equa ci o nar, para além da fa mí lia de ori -
gem, es pa ços de in ser ção so ci al, con tex tos de so ci a li za ção, gru pos de re fe rên cia e
par ce i ros de in te rac ção, ou seja, as re des de so ci a bi li da de.17 Estas per mi tem a im -
por ta ção de no vos ele men tos para os pro ces sos de de ci são e ne go ci a ção da re a li da -
de, as sim como in du zem re es tru tu ra ções nos sis te mas de dis po si ções, atra vés da
par ti lha de va lo res e de re pre sen ta ções. Como afir mam Cos ta, Ma cha do e Alme i da, 
nes te sen ti do, “afi ni da des ac ti vas, sin to ni as gru pa is, acor dos im plí ci tos, ob jec ti vos 
co muns, co muns ex pe riên ci as, tudo con tri bu i rá para a in cor po ra ção de sis te mas
de dis po si ções. So ci a bi li da de é so ci a li za ção e con tá gio. ” (1990: 200).

As so ci a bi li da des, prin ci pal men te as pro por ci o na das pela es co la, po dem as -
su mir ca rac te rís ti cas dis tin tas do gru po so ci al de ori gem, con tri bu in do para uma
so ci a li za ção cru za da e trans for ma do ra, a par tir da ri que za de tro ca im plí ci ta nas re -
la ções de ami za de in ter clas sis tas. Esta so ci a li za ção con ta gi an te, es ti mu la da pe las
so ci a bi li da des es co la res, ocor re ape nas quan do os cri té ri os de for ma ção das tur -
mas não se pa ram ir re me di a vel men te os alu nos de acor do com o seu apro ve i ta men -
to es co lar. As re des de so ci a bi li da de po dem in tro du zir mu dan ças no tra jec to pes -
soal, cons ti tu in do um tram po lim para mo bi li da des de se já ve is e pro jec tos de fu tu ro
di nâ mi cos (Gar cia, Cas tro e Gar cia, 1994). Como afir ma Ma du re i ra Pin to, a “au to -
no mi za ção do es pa ço so ci al e de so ci a bi li da de da es co la é res pon sá vel, em con tex to 
de de mo cra ti za ção do sis te ma de en si no, por fe nó me nos de re i den ti fi ca ção de gru -
pos de re fe rên cia e es ti los de vida que, ao ní vel do ima gi ná rio ju ve nil, ten dem a fa -
zer des lo car para cima o fe i xe de tra jec tos de mo bi li da de pro fis si o nal con si de ra dos
pla u sí ve is” (Pin to, 1991: 27).

Des te modo, um se gun do eixo de ques ti o na men to da ex pe riên cia es co lar cen -
trou-se, por sua vez, nes te as pec to par ti cu lar men te re le van te do quo ti di a no ju ve -
nil. Quis-se, em pri me i ro, apre en der qua is as re des de so ci a bi li da de sus ten ta das
pelo alu no. Foi pos sí vel cons ta tar que os alu nos iden ti fi ca vam e di fe ren ci a vam os
dois gru pos: o es co lar e o do ba ir ro de re si dên cia. Qu an do con fron ta dos com a ele i -
ção do gru po pre fe ren ci al de con ví vio, e uti li zan do como uni da de de aná li se os
dois gru pos-tur mas, ve ri fi ca-se que, na tur ma A, o gru po de pa res pre fe ren ci al se
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en con tra en tre os co le gas da es co la (8 alu nos em 12), en quan to na tur ma Z a ma i o ria 
das res pos tas apon ta para os ami gos do ba ir ro de re si dên cia (6 alu nos em 10). Por
ou tro lado, ao dis tri bu ir-se os alu nos se gun do o ní vel de apro ve i ta men to pelo gru -
po de pa res que pri vi le gi a ram, ob ser va-se que, para os alu nos com ní ve is ele va dos
de apro ve i ta men to, as so ci a bi li da des es co la res cons ti tu em a pre fe rên cia.

Obser va-se ain da que nos alu nos de ba i xo ní vel de apro ve i ta men to o des ta -
que vai so bre tu do para o ba ir ro de re si dên cia. Nos ní ve is in ter mé di os a dis tri bu i -
ção apre sen ta-se mais equi li bra da. Sen do que es tes alu nos são ori un dos de ba ir ros
de re si dên cia com ca rac te rís ti cas bas tan te di fe ren ci a das, será tam bém per ti nen te
ob ser var, para cada gru po-tur ma, a dis tri bu i ção dos alu nos por ba ir ro de re si dên -
cia e por so ci a bi li da de pri vi le gi a da.

Os alu nos da tur ma A são na sua ma i o ria ori un dos do Ba ir ro dos Arcos, o ba ir ro 
que goza do ma i or pres tí gio, ao ní vel lo cal. Tra ta-se de uma ur ba ni za ção re la ti va -
men te re cen te, e à se me lhan ça da Qu in ta da Amo ra (onde re si de um ou tro alu no en -
tre vis ta do, da mes ma tur ma), ca rac te ri za da pela cons tru ção em al tu ra, e me di a na -
men te do ta da de equi pa men tos. Par te da tur ma re si de na Por te li nha Ve lha, ba ir ro de 
cons tru ção mais an ti ga, tam bém em al tu ra, e que ocu pa uma po si ção de fron te i ra
com o Ba ir ro da Fon te, vul gar men te de sig na do por ba ir ro de gra da do. Des te modo,
des ta cam-se duas si tu a ções: por um lado, os alu nos re si den tes no Ba ir ro dos Arcos
que ma i o ri ta ri a men te ele gem as so ci a bi li da des es co la res, o que even tu al men te
pode in di ci ar uma co in ci dên cia en tre am bos os gru pos (da es co la e do ba ir ro), re -
pre sen tan do a es co la o es pa ço onde o con ví vio é mais in ten so. Por ou tro,
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Sociabilidades  privilegiadas Nível de aproveitamento

1 2 3 4

Escola 6 3 2
Bairro de residência 3 2 5
Ambos 1

Le gen da: (ní vel 1) apro ve i ta men to alto/mé dio em le tras e em ciên ci as; (ní vel 2) apro ve i ta men to alto/mé dio em
le tras e ba i xo em ciên ci as; (ní vel 3) apro ve i ta men to ba i xo em le tras e alto/mé dio em ciên ci as; (ní vel 4)
apro ve i ta men to ba i xo em le tras e em ciên ci as.

Quadro 6 So ci a bi li da des pri vi le gi a das, se gun do o ní vel de apro ve i ta men to

Sociabilidades privilegiadas Bairro de residência Total

Bairro dos
Arcos

Quinta da
Amora

Portelinha
Velha

Vale dos
Figos

Bairro da
Fonte

Escola 6 2 8
Bairro de residência 1 1 2 4
Ambos

Quadro 7 So ci a bi li da des pri vi le gi a das se gun do ba ir ro de re si dên cia, na tur ma A



ob ser va-se que os alu nos re si den tes em Por te li nha Ve lha se di vi dem en tre os dois
ti pos de so ci a bi li da des. Nes te gru po, ele gen do a es co la como es pa ço de con ví vio
por ex ce lên cia, en con tram-se alu nas pro ve ni en tes de gru pos so ci a is com pa ra ti va -
men te me nos do ta dos de re cur sos que os res tan tes co le gas. Alu nas que, pelo pro -
jec to op ti mis ta apre sen ta do, pa re cem ter sido “con ta gi a das” pe las am bi ções dos
co le gas, so ci a li za das para con tex tos pro fis si o na is e con cep ções de fu tu ro mais va -
lo ri za dos so ci al men te, que não en con tram re fle xo no seu con tex to de ori gem. Estas
alu nas usu fru em do que se pode de no mi nar so ci a bi li da des alar ga das, ou seja, so ci a bi -
li da des di ver si fi ca das es ti mu la das no es pa ço es co lar.

Na tur ma Z, a ma triz de dis tri bu i ção apre sen ta ca rac te rís ti cas dis tin tas: uma
ma i or dis per são no en tre la ça do en tre ba ir ro e pre fe rên ci as, um peso mais sig ni fi ca -
ti vo na li ga ção com os “ami gos do ba ir ro”.

Os alu nos da tur ma Z são na sua ma i o ria ori un dos da Por te li nha Ve lha, onde
se en con tra uma dis tri bu i ção qua se equi li bra da en tre as di fe ren tes so ci a bi li da des
pri vi le gi a das. Dois dos 3 alu nos re si den tes nes te ba ir ro que pre fe rem as so ci a bi li -
da des es co la res apre sen tam ní ve is de apro ve i ta men to es co lar com pa ra ti va men te
mais al tos. Os res tan tes alu nos dis tri bu em-se pela Qu in ta da Amo ra, pelo Ba ir ro da 
Fon te, ba ir ro ca rac te ri za do por uma po pu la ção ma i o ri ta ri a men te de ba i xos re cur -
sos e ori gem afri ca na, e pelo Vale dos Fi gos, que re ú ne as mes mas ca rac te rís ti cas do
ba ir ro an te ri or.

As re pre sen ta ções das re a li da des pro fis si o na is dos jo vens são de ter mi na das
em gran de par te pe las si tu a ções pro fis si o na is que co nhe cem e pela re la ção afec ti va
que es ta be le cem com os su je i tos que as vi vem. Do mes mo modo, “os per cur sos de
ir mãos mais ve lhos, de ami gos, de vi zi nhos, o ‘ou vir di zer’, po dem apre sen tar-se
como con di ções ob jec ti vas res pon sá ve is pe las es tru tu ras ob jec ti vas de ava li a ção
das si tu a ções de vida” (Car va lho, 1998: 24). Pode, as sim, con si de rar-se que os vá -
rios uni ver sos pro fis si o na is com que o jo vem tem con tac to cons ti tu em-se como ins -
pi ra do res (ou não) dos pro jec tos de fu tu ro do mes mo. Pro cu rou-se por isso in da gar 
e di fe ren ci ar dois uni ver sos pro fis si o na is (para além do fa mi li ar) pró xi mos do en -
tre vis ta do: o do ba ir ro de re si dên ci a18 e o das so ci a bi li da des es co la res (pro fis sões
dos pais dos ami gos da es co la). Com a de fi ni ção des tes uni ver sos (a par tir das pro -
fis sões enu me ra das), com ple men ta dos com o uni ver so fa mi li ar, pro cu rou-se elen -
car a di ver si da de do tipo de ima gens pro fis si o na is exis ten tes, as suas li mi ta ções e
po ten ci a li da des. No qua dro 9 é pos sí vel ob ser vá-las lado a lado, no que diz res pe i -
to à tur ma A.19
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Sociabilidades privilegiadas Bairro de residência Total

Bairro dos
Arcos

Quinta da
Amora

Portelinha
Velha

Vale dos
Figos

Bairro da
Fonte

Escola 2 1 3
Bairro de residência 1 3 1 1 6
Ambos 1 1

Quadro 8 So ci a bi li da des pri vi le gi a das se gun do ba ir ro de re si dên cia, na tur ma Z



Pode nes te qua dro ve ri fi car-se, para os alu nos re si den tes no Ba ir ro dos Arcos, 
uma cer ta uni for mi da de e co e rên cia en tre as pro fis sões re fe ri das nos di fe ren tes
uni ver sos. Em to dos se en con tram re fe rên cias aos mes mos gru pos pro fis si o na is,
que apre sen tam uma gran de di ver si da de, e in clu em sem pre as pro fis sões téc ni cas
in ter mé di as e as pro fis sões in te lec tu a is e ci en tí fi cas. Não exis tem re fe rên ci as a tra -
ba lha do res não qua li fi ca dos. As so ci a bi li da des es co la res e o ba ir ro de re si dên cia
re pre sen tam uma con ti nu i da de do uni ver so fa mi li ar, ca rac te ri za do por ele va dos
re cur sos cul tu ra is e eco nó mi cos.

No que diz res pe i to aos alu nos de Por te li nha Ve lha, pode des ta car-se a ex pan -
são dos re fe ren tes pro fis si o na is in tro du zi dos, pri me i ro, pelo ba ir ro — onde os alu -
nos iden ti fi cam, não só gru pos me nos qua li fi ca dos que o fa mi li ar (o caso dos tra -
balhadores não qua li fi ca dos da cons tru ção ci vil), como mais qua li fi ca dos — e, de -
po is, pela es co la. As so ci a bi li da des es co la res são alar ga das, ou seja, pro por ci o nam
a es tes alu nos um con tac to, ain da que in di rec to, com pro fis sões di ver si fi ca das e
mais va lo ri za das so ci al men te, como o de mons tram a in tro du ção de ou tras PTI, ou
das pro fis sões in te lec tu a is e ci en tí fi cas, que se dis tin guem cla ra men te, pela sua
qua li fi ca ção, do uni ver so de ori gem, im pli can do uma ex pan são e um en ri que ci -
men to do mes mo. Este con tac to terá cer ta men te re per cus sões na con si de ra ção dos
seus pro jec tos de fu tu ro.

Se por ou tro lado se ob ser var a com pa ra ção dos uni ver sos pro fis si o na is, ago -
ra para a tur ma Z, as ca rac te rís ti cas en con tra das são dis tin tas (qua dro 10). Em pri -
me i ro, pode apon tar-se o ba ir ro de re si dên cia como a prin ci pal fon te de di ver si fi ca -
ção do uni ver so das pro fis sões co nhe ci das. Nos alu nos ori un dos tan to da Qu in ta
da Amo ra como da Por te li nha Ve lha, é no ba ir ro de re si dên cia que en con tra mos o
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Bairro de residência Universo profissional

Familiar Bairro de residência Sociabilidades escolares

Bairro dos Arcos TIT
ECSP (recepcionista)
EA (secretária, contabilista)
PTI (inspector de viação, 

engenheiro)
PIC (professora, jurista)

TIT (taxista)
ECSP (vendedor de livros)
EA (contabilista, bancário)
PTI (desenhador, 

engenheiro)
PIC (juiz, médico)

TIT (mecânico, electricista)
ECSP
EA
PTI (engenheiro, assistente 

de dentista)
PIC (médico, professor)

Quinta da Amora ECSP (vendedor, auxiliar de 
educação)

ECSP (Vendedor)
PIC (Advogado)

Portelinha Velha TIT (motorista, camionista, 
técnico de frio)

ECSP (peq. comerciante)

TNQ (construção civil, 
emp.doméstica)

TIT (electricista)
ECSP (peq.comerciante, 

cozinheira)
PTI (educadora de infância)

TIT (técnico de frio)
ECSP (empregado de hotel)
EA (contabilista)
PTI (engenheiro, 

enfermeira)
PIC (professor, economista)

Le gen da: (TNQ) Tra ba lha do res não Qu a li fi ca dos; (TIT) Tra ba lha do res da Indús tria e dos Trans por tes; (ECSP)
Empre ga dos do Co mér cio e Ser vi ços Pes so a is; (EA) Empre ga dos Admi nis tra ti vos; (PTI) Pro fis si o na is Téc ni cos
Inter mé di os; (PIC) Pro fis si o na is Inte lec tu a is e Ci en tí fi cos.

Quadro 9 Uni ver sos pro fis si o na is se gun do o ba ir ro de re si dên cia, na tur ma A



ma i or nú me ro de gru pos pro fis si o na is, as so ci a dos a um le que vas to de qua li fi ca -
ções (que vão do en ge nhe i ro ao tra ba lha dor não qua li fi ca do da cons tru ção ci vil).

Esta di ver si da de con tras ta com uma re la ti va re gu la ri da de nos gru pos pro fis -
si o na is en con tra dos nos nú cle os fa mi li a res, e tam bém com os da dos re la ti vos às so -
ci a bi li da des es co la res. Estas úl ti mas cons ti tu em-se como um cam po de pos si bi li -
da des mais es tre i to, e as pro fis sões enu me ra das le vam a ques ti o nar se a es co la pro -
por ci o na rá a es tes alu nos uma rede de re la ções in ter clas sis tas, cuja exis tên cia e in -
fluên cia se ve ri fi ca na an te ri or tur ma. As so ci a bi li da des es co la res po dem as sim de -
no mi nar-se res tri tas. Este ques ti o na men to é re for ça do pelo exem plo dos alu nos re -
si den tes no Ba ir ro da Fon te.

Obser va-se, no qua dro 10, que os di fe ren tes uni ver sos pro fis si o na is des cri tos
por es tes alu nos apre sen tam uma re gu la ri da de, que pode tam bém de no mi nar-se
como um “es tran gu la men to” do uni ver so pro fis si o nal: os mes mos gru pos profis -
sionais são re fe ri dos nos três uni ver sos (des ta que-se, como exem plo sig ni fi ca ti vo,
a ven de do ra de pe i xe), ca rac te ri za dos estes pe las ba i xas qua li fi ca ções e re cur sos, o
que, de al gum modo, per mi te re fe rir um fe cha men to ao con tac to com ou tros uni -
ver sos pro fis si o na is, re cur sos e opor tu ni da des. Esta é uma ten dên cia que a es co la
pa re ce, para es tes alu nos, não con tra ri ar, nem mes mo ao ní vel das so ci a bi li da des
que pro por ci o na, o que re me te de novo para os cri té ri os de for ma ção das tur mas e
as suas con se quên ci as.

Pa re ce as sim ter sido pos sí vel ilus trar que as re des de so ci a bi li da de são efec ti -
va men te im por tan tes e di ver si fi ca das (po de ria tam bém di zer-se po la ri za das),
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Bairro de residência Universo profissional

Familiar Bairro de residência Sociabilidades escolares

Quinta da Amora TIT (motorista)
ECSP (empregada de 

supermercado)

TIT (taxista)
ECSP (secretária)
TIT (taxista)
ECSP (secretária)
PTI (engenheiro)

TNQ
ECSP (emp. de limpeza,
emp. de supermercado)

Portelinha Velha TIT (serralheiro, motorista)
ECSP (cozinheira)

TNQ
TIT (operário)
ECSP (costureira)
EA (contabilista, bancário)
PIC (professor)

TIT (iluminador,
carpinteiro)
ECSP (peq. comerciante)
EA (secretária)

Vale dos Figos TIT (estucador)
ECSP (encarregada de 

limpeza)

TIT (pedreiro, mecânico)
ECSP (encarregada de 

limpeza, emp. 
hospitalar)

Bairro da Fonte TNQ (pedreiro, 
emp. limpeza)

TNQ (emp. de limpeza, 
vendedora de peixe)

TIT (motorista)

TNQ (vendedora de peixe)
TIT (motorista)

Le gen da: (TNQ) Tra ba lha do res não Qu a li fi ca dos; (TIT) Tra ba lha do res da Indús tria e dos Trans por tes; (ECSP)
Empre ga dos do Co mér cio e Ser vi ços Pes so a is; (EA) Empre ga dos Admi nis tra ti vos; (PTI) Pro fis si o na is Téc ni cos
Inter mé di os; (PIC) Pro fis si o na is Inte lec tu a is e Ci en tí fi cos.

Quadro 10 Uni ver sos pro fis si o na is se gun do o ba ir ro de re si dên cia, na tur ma Z



mais res tri tas ou alar ga das, se gun do os alu nos en tre vis ta dos e a tur ma onde se in se -
rem. As so ci a bi li da des es co la res pa re cem cons ti tu ir, quan do têm im plí ci tos cru za -
men tos in ter clas sis tas, um uni ver so pri vi le gi a do de re fe rên ci as pro fis si o na is. Ao
não pro por ci o nar este cru za men to en ri que ce dor, o que acon te ce quan do a for ma -
ção das tur mas “iso la” e re ú ne os alu nos da ex ce lên cia es co lar num só gru po (como
é o caso da tur ma A), a es co la per de em par te o seu po ten ci al en ri que ce dor, li mi tan -
do a di ver si fi ca ção de re fe rên ci as cul tu ra is e pro fis si o na is, e con tri bu in do para o
es tran gu la men to e para a cris ta li za ção dos uni ver sos re fe ren ci a is dos alu nos, no -
me a da men te dos me nos pro vi dos de re cur sos.

Projectos de futuro: uma tipologia interpretativa

O de sen vol vi men to das di men sões ana lí ti cas se lec ci o na das per mi tiu che gar a um
con jun to de per fis di ver si fi ca dos de pro jec ção no fu tu ro. Estes per fis cons ti tu em
uma pers pec ti va com pre en si va, in te gra da e in ter pre ta ti va, dos pro ces sos de es co -
lha dos alu nos e dos seus pro jec tos, ar ti cu lan do o es sen ci al da in for ma ção re co lhi -
da e pro ble ma ti za da, sin te ti za da no qua dro 11.

Indi vi du a li za ram-se, des te modo, qua tro ti pos de pro jec to: o pro jec to su ces -
sor, o pro jec to di nâ mi co, o pro jec to di fu so e o pro jec to es ta ci o ná rio. Com es tas de sig na -
ções pre ten de-se ilus trar as ló gi cas e di nâ mi cas iden ti fi ca das nos pro jec tos
ana li sa dos.

Ao pri me i ro tipo de pro jec to re fe ri do, o pro jec to su ces sor, per ten cem 5 alu nos
da tur ma A. Estes alu nos es tão in se ri dos, ex clu si va men te, em fa mí li as da pe que na
bur gue sia in te lec tu al e ci en tí fi ca, pa u ta das por ní ve is de es co la ri da de ele va dos e
pela ac ti vi da de em gru pos pro fis si o na is di ver si fi ca dos e so ci al men te va lo ri za dos.
São pois do ta dos com re cur sos cul tu ra is, eco nó mi cos e sim bó li cos mu i to va lo ri za -
dos no uni ver so es co lar. As tra jec tó ri as es co la res des tes alu nos ins cre vem-se em ní -
ve is al tos de ex ce lên cia, e o pro ces so de ori en ta ção es co lar, fi na li za do pela qua se to -
ta li da de dos mes mos, cons ti tu iu uma va li da ção ci en tí fi ca das ap ti dões já con fir ma -
das pe los ve re dic tos es co la res. As es co lhas es co la res, as su mi das como vo ca ci o na is
(ou seja, es co lhi das por que se gos ta), são re a li za das no en si no ge ral ci en tí fi co, que
apre sen ta o cur rí cu lo mais exi gen te e se lec ti vo tam bém, a via de for ma ção que mais 
op ções pos si bi li ta, pos te ri or men te, no en si no su pe ri or. A es co la é par te in te gran te,
não ques ti o na da, do fu tu ro des tes alu nos. O seu fu tu ro pro fis si o nal é pen sa do a
par tir de pro jec tos es sen ci al men te ori en ta dos para a fre quên cia do en si no su pe ri or. 
Exis te uma cons ciên cia cla ra do tipo de tra jec tó ria que se pre ten de cons tru ir, um
op ti mis mo quan to às pos si bi li da des ofe re ci das pelo sis te ma de en si no, e uma as su -
mi da in cer te za quan to à pro fis são pre ten di da, cu jas hi pó te ses se con si de ram sem -
pre em gru pos pro fis si o na is va lo ri za dos so ci al men te e as so ci a dos a re cur sos eco -
nó mi cos pri vi le gi a dos. Usu fru in do de con di ções ob jec ti vas de par ti da onde a si -
tuação eco nó mi ca, o con tex to cul tu ral e o aces so à in for ma ção cons ti tu em uma rede 
de su por te e es tí mu lo, no qual a es co la é ape nas uma das par tes in te gran tes, a
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Dimensões Projectos de futuro

Sucessor Dinâmico  Difuso Estacionário

Turma Exclusivamente
turma A

Exclusivamente
turma A

Maioritariamente
turma Z

Maioritariamente
turma Z

Origens
socioeducacionais e
de classe

Pais com o ensino
superior,
pertencentes à PBIC.

Pais com o primeiro
ciclo, também com o
3º ciclo, pertencentes 
à PBIP e à PBTEI.

Pais cuja
escolaridade máxima 
é o 1º ciclo, todos 
OI.

Pais
maioritariamente
com o 1º ciclo,
existindo também 2
casos com ensino
secundário. 
Maioritariamente OI,
existindo também um 
caso de PBE e outro
de PBAP.

Trajectória escolar Todos sem
reprovações, com
níveis máximos de
aproveitamento
escolar. 

Com ou sem
reprovações,
maioritariamente
com níveis altos de
aproveitamento
escolar (mas não
só). 

Todos com
reprovações,
distribuídos por
níveis médios e
níveis baixos de
aproveitamento
(maioria).

A maioria com
reprovações,
distribuídos por
níveis médios e
níveis baixos de
aproveitamento. 

Projecto escolar Opção no 10º ano
segundo a vocação,
ou por facilidade no
currículo. Escolhem
exclusivamente o
ensino geral
científico. Querem
prosseguir para o
ensino superior.

Opção no 10º ano
segundo a vocação.
Escolhem
principalmente o
ensino geral não
científico. Querem
prosseguir para o
ensino superior.

Opção no 10º ano
segundo a indicação
de terceiros,  a
dificuldade ou
facilidade curricular,
orientada para o
mercado de trabalho
ou vocacional.
Escolhem sobretudo
o ensino geral não
científico e o ensino
tecnológico. A 
maioria ambiciona
atingir o ensino
superior, ou não
sabe se o
conseguirá.

Opção no 10º ano
segundo a facilidade
curricular,
experiências
extra-escolares e
uma rápida inserção
no mercado de
trabalho. Escolhem o 
ensino tecnológico e
profissional. A
maioria quer apenas
concluir o 12º ano,
ou não sabe se
conseguirá atingir o
ensino superior.

Projecto profissional Projectos optimistas Projectos optimistas Projectos dispersos Projectos realistas

Orientação escolar A  maioria completou 
o processo de
orientação.

Completaram o
processo de
orientação.

A maioria não
completou o
processo de
orientação, ou não
se inscreveu.

A maioria completou
o processo de
orientação.

Sociabilidades
escolares

As sociabilidades
privilegiadas são 
escolares e
alargadas.

A maioria privilegia
as sociabilidades
escolares, que são
alargadas. 

Sociabilidades
privilegiadas
dividem-se entre
escolares e de
bairro,
maioritariamente
restritas.

Sociabilidades de
bairro privilegiadas,
restritas. 

Quadro 11 Pro jec tos de fu tu ro, se gun do as di men sões de aná li se



tra jec tó ria des tes alu nos ins cre ve-se numa ló gi ca de pre des ti na ção, de con ti nu i da -
de (mais do que de mo bi li da de) e ma nu ten ção dos pri vi lé gi os de ori gem.

No se gun do tipo, o pro jec to di nâ mi co, in se rem-se 3 alu nas da tur ma A, cu jas
fa mí li as têm ní ve is de es co la ri da de com pa ra ti va men te mais ba i xos que no gru po
an te ri or. As re a li da des pro fis si o na is as su mem-se no cam po téc ni co-ope ra ti vo, e
são tam bém ca rac te ri za das por uma ini ci a ti va es tra té gi ca in di vi du al (pe que nas
bur gue si as in de pen den tes e pro pri e tá ri as). As tra jec tó ri as des tas alu nas en glo bam
ní ve is de apro ve i ta men to que po dem, ou não, ser al tos, as sim como po dem, ou
não, com por tar re pro va ções, mas onde os pro ces sos de ori en ta ção es co lar são re a li -
za dos, e as es co lhas es co la res, vo ca ci o na is são pen sa das em fun ção do en si no su pe -
ri or, ape sar da di fi cul da de cur ri cu lar re co nhe ci da. Mais do que a cer ti fi ca ção da ex -
ce lên cia, a es co la pro por ci o na a es tas alu nas uma ex pe riên cia de so ci a li za ção e
aber tu ra para no vas re a li da des so ci a is e pro fis si o na is, no me a da men te atra vés das
so ci a bi li da des in ter clas sis tas que in duz, onde as tra jec tó ri as as cen den tes são im -
pul si o na das e ad qui rem sen ti do. Per ten cen do à tur ma A e pri vi le gi an do as so ci a bi -
li da des es co la res (de ca rac te rís ti cas so ci a is dis tin tas das so ci a bi li da des de ba ir ro),
na es co la são con ce di dos, a es tas alu nas, re fe ren tes ino va do res do pon to de vis ta do 
seu con tex to de ori gem. A per me a bi li da de a es tes no vos re fe ren tes, um re la ti vo in -
ves ti men to fa mi li ar, e re sul ta dos glo bal men te fa vo rá ve is no que diz res pe i to ao
apro ve i ta men to es co lar cons ti tu em, no seu con jun to, uma di nâ mi ca que per mi te
su pe rar as li mi ta ções es tru tu ra is, que im pul si o na e ins pi ra pro jec tos as cen den tes.

Na ca te go ria pro jec to di fu so in se rem-se 6 alu nos, 5 per ten cen tes à tur ma Z, 1 à
tur ma A. Nas fa mí li as des tes alu nos en con tram-se es co la ri da des que não ul tra pas -
sam (e po dem mes mo não atin gir) o 1.º ci clo do en si no bá si co, as mais ba i xas do
gru po to tal de en tre vis ta dos. A clas se so ci al de ori gem é, para to dos, o ope ra ri a do
in dus tri al, e na fa mí lia vive-se um “di vór cio” em re la ção à es co la, o que está de al -
gum modo pa ten te nas pró pri as tra jec tó ri as dos alu nos: to dos já re pro va ram pelo
me nos uma vez (po dem ir até 4 re pro va ções), e a ma i o ria apre sen ta ní ve is ba i xos de 
apro ve i ta men to. Ape nas um des tes alu nos com ple tou o pro ces so de ori en ta ção es -
co lar, e al guns não che ga ram a ins cre ver-se. As suas es co lhas es co la res, di ri gi das
para o en si no tec no ló gi co e para o en si no ge ral não ci en tí fi co, obe de cem a cri té ri os
como a fuga a dis ci pli nas com ele va do grau de exi gên cia, a va lo ri za ção de dis ci pli -
nas onde lhes foi re co nhe ci da al gu ma ex ce lên cia es co lar ou a in di ca ção de pes so as
pró xi mas, ex te ri o res ao es pa ço es co lar. Pen sam, na ma i o ria, se guir para o en si no
su pe ri or, ou não sa bem se o con se gui rão. No en tan to, como de no mi na dor co mum,
to dos apre sen tam uma gran de de sar ti cu la ção en tre pro jec to es co lar e pro fis si o nal,
e in for ma ção equi vo ca da ou au sên cia da mes ma quan to às re a li da des profissio -
nais, aos cur rí cu los es co la res e ao seu grau de exi gên cia e, em al guns ca sos, uma
pers pec ti va ain da utó pi ca do fu tu ro. A dis tân cia fa mi li ar face à es co la, uma re la ção
di fí cil com a mes ma (que não es ti mu la a co mu ni ca ção com os ac to res es co la res), e a
não re a li za ção do pro ces so de ori en ta ção es co lar for mam um con tex to es tru tu ral
que li mi ta o aces so à in for ma ção, o que se re flec te nos pro jec tos e con di ci o na for te -
men te o seu de sen vol vi men to.

No úl ti mo per fil de fi ni do, o pro jec to es ta ci o ná rio, es tão pre sen tes 8 alu nos en -
tre vis ta dos, per ten cen tes, em lar ga ma i o ria, à tur ma Z. As fa mí li as des tes alu nos,
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cuja clas se de ori gem é es sen ci al men te o ope ra ri a do in dus tri al, apre sen tam ní ve is
de es co la ri da de que se cen tram no 1.º ci clo do en si no bá si co, em bo ra exis tam dois
nú cle os fa mi li a res onde o en si no se cun dá rio é a es co la ri da de do mi nan te.

Gran de par te des tes alu nos apre sen ta tra jec tó ri as es co la res onde exis tem re -
pro va ções, as sim como ní ve is de apro ve i ta men to mé di os ou ba i xos. As es co lhas es -
co la res, ori en ta das para o en si no tec no ló gi co e pro fis si o nal, obe de cem a cri té ri os
como a ori en ta ção para uma en tra da rá pi da no mer ca do de tra ba lho, o de sen vol vi -
men to de uma dis ci pli na em que a ex ce lên cia es co lar foi re co nhe ci da, ou são ins pi -
ra das nas ex pe riên ci as vi vi das na vida quo ti di a na ex tra-es co lar, que pro por ci o nam 
uma ima gem de si vá li da e ca paz, con tras tan te com a que é trans mi ti da pela es co la.

As so ci a bi li da des pri vi le gi a das por es tes alu nos são, so bre tu do, as do ba ir ro
de re si dên cia, onde os uni ver sos pro fis si o na is são con tí nu os aos do gru po fa mi li ar.
O pro ces so de ori en ta ção es co lar foi re a li za do pela ma i o ria, e con tri bu iu para o ni -
ve la men to das ex pec ta ti vas às pos si bi li da des con si de ra das pos sí ve is, ou seja, para
que es tes alu nos en tras sem em con for mi da de com os ve re dic tos es co la res des fa vo -
rá ve is, que não lhes re co nhe cem ap ti dões e ca pa ci da des para a cons tru ção de uma
tra jec tó ria de que a es co la seja par te in te gran te. A ma i o ria des tes alu nos quer ape -
nas aca bar o 12.º ano, ou não sabe se con se gui rá in gres sar no en si no su pe ri or. Des te
modo, os li mi ta dos re cur sos es tru tu ra is de ori gem, o tipo de tra jec tó ri as es co la res
vi vi das e a ac ção ni ve la do ra do pro ces so de ori en ta ção es co lar con tri bu em para
que não in te grem uma pers pec ti va de di na mis mo no seu pro jec to de fu tu ro, e o
con ce bam den tro de uma con for mi da de que é es ti mu la da e cer ti fi ca da pelo seu
con tex to en vol ven te.

Algumas notas finais

Enquan to no tas de sín te se, é pos sí vel re al çar que os jo vens en tre vis ta dos re ve la -
ram, a par tir da sua ca rac te ri za ção, per fis so ci a is di fe ren ci a dos, pa u ta dos pela di -
ver si da de de re cur sos de ori gem (eco nó mi cos e cul tu ra is) e de uni ver sos pro fis si o -
na is. Esta di ver si da de apre sen tou uma po la ri za ção nos dois gru pos-tur mas. O seu
sig ni fi ca ti vo con tras te re ve lou um mo de lo de or ga ni za ção es co lar em que a ho mo -
ge ne i da de re pre sen ta um cri té rio para a for ma ção de tur mas. Ao se rem agru pa dos
os alu nos em fun ção da sua área re si den ci al e da sua tra jec tó ria es co lar, as tur mas
cons ti tu em-se com ho mo ge ne i da de in ter na e he te ro gé ne as en tre si. A es co la de -
mons trou as sim im por tar a di fe ren ci a ção so ci o es pa ci al que atra ves sa o ter ri tó rio
edu ca ti vo, con tri bu in do para a ma nu ten ção e es tran gu la men to dos uni ver sos pro -
fis si o na is e so ci a is de ori gem dos alu nos, es ti mu lan do pro ces sos de di fe ren ci a ção e
hi e rar qui za ção do pú bli co es co lar.

A aná li se dos dis cur sos re la ti vos às op ções es co la res e pro fis si o na is pre ten di -
das pe los alu nos en tre vis ta dos per mi tiu cons ta tar a exis tên cia efec ti va de um es ta -
be le ci men to de ob jec ti vos fu tu ros (ele i ção de uma área pro fis si o nal), or ga ni za do -
res das ac ções pre sen tes (es co lhas es co la res), das qua is de cor re a es co lha de um
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agru pa men to e tipo de en si no para o 10.º ano de es co la ri da de. Esta de fi ni ção de ob -
jec ti vos re a li za-se a par tir de um cam po de pos si bi li da des, em que se cru zam di -
men sões, tais como a ex pe riên cia es co lar, o con tex to fa mi li ar ou as re des de so ci a bi -
li da de sus ten ta das.

No con tex to en vol ven te que im pul si o na e in flu en cia a cons tru ção do pro jec -
to, a es co la re pre sen ta um pa pel cru ci al atra vés, seja das cer te zas trans mi ti das pelo
ve re dic to es co lar e pelo re co nhe ci men to de ex ce lên cia ou fra cas so im plí ci to nes te,
seja pelo de sen vol vi men to de pro ces sos po si ti vos de cons tru ção de fu tu ros pro fis -
si o na is para além das dis po si ções de ori gem, com pro va dos nes ta pes qui sa pela
exis tên cia do pro jec to di nâ mi co. As ima gens po si ti vas de si, apre en di das no es pa ço
es co lar, são efec ti va men te in cor po ra das, e tor nam-se es tru tu ran tes. São os alu nos
com pro jec tos di nâ mi cos que fa zem a ma nu ten ção, na sua pas sa gem pela es co la, do
prin cí pio da igual da de de opor tu ni da des am pla men te di vul ga do pelo sis te ma. No 
sen ti do in ver so, as tra jec tó ri as de in su ces so es co lar con tri bu em para que a es co la
as su ma um pa pel, de al gum modo, em bar ga dor na con cep ção dos pro jec tos. Como
exem plo en con tram-se os alu nos com pro jec tos es ta ci o ná ri os e al guns dos alu nos
com pro jec tos di fu sos, per di dos na ma triz de op ções pro pos tas, re me ti dos para
aque las con si de ra das me nos pres ti gi an tes, não con si de ran do o en si no su pe ri or na
sua tra jec tó ria, pre pa ran do in ser ções fu tu ras em uni ver sos pro fis si o na is pre do mi -
nan te men te de âm bi to exe cu tan te. No que diz res pe i to aos alu nos com pro jec tos
su ces so res, a es co la — mais do que di na mi zar ou em bar gar — le gi ti ma, cer ti fi ca e re -
for ça per cur sos es co la res e pro fis si o na is con ce bi dos, en for ma dos e pon de ra dos em 
con tex tos so ci a is pri vi le gi a dos, no seu ex te ri or.

A ac ção que a es co la exer ce so bre a rede de so ci a bi li da des do jo vem tem tam -
bém de ser equa ci o na da. As re des de so ci a bi li da de re ve la ram-se as so ci a das in -
tra-es co la à tur ma, e ex tra-es co la ao ba ir ro de re si dên cia. Sen do os uni ver sos sim -
bó li cos, cul tu ra is e pro fis si o na is dos dois gru pos-tur mas dis tin tos, a es co la pa re ce
não per mi tir o seu cru za men to, que pro por ci o na ria no vas so ci a li za ções e um alar -
ga men to dos re fe ren tes. No que diz res pe i to aos alu nos en tre vis ta dos, as so ci a bi li -
da des apre sen tam-se cons tran gi das es tru tu ral men te, res trin gin do-se às que os cri -
té ri os de or ga ni za ção es co lar e às que o ba ir ro de re si dên cia per mi tem. Qu an do o
cru za men to in ter clas sis ta é pos si bi li ta do e es ti mu la do, a ac ção so ci a li za do ra da di -
men são re la ci o nal, re no va do ra face às dis po si ções dos alu nos, re flec te-se po si ti va -
men te nos pro jec tos dos mes mos.

Atra vés da di vi são do en si no pós-bá si co em es pe ci a li za ções, da ori en ta ção
es co lar, dos cur rí cu los que pro põe e da ex pe riên cia es co lar que pro por ci o na, das
so ci a bi li da des que pos si bi li ta (ou im pos si bi li ta), a es co la ori en ta as tra jec tó ri as, ni -
ve la as ex pec ta ti vas, con di ci o na as as pi ra ções, ou seja, con tri bui de modo sig ni fi ca -
ti vo para a cons tru ção dos pro jec tos de fu tu ro dos alu nos. É pos sí vel afir mar que,
para os alu nos en tre vis ta dos, a par com a fa mí lia de ori gem e as so ci a bi li da des na
con fi gu ra ção do cam po de pos si bi li da des, a es co la cons ti tui uma sua di men são for -
te men te es tru tu ran te.

Os pro jec tos de fu tu ro dos alu nos en tre vis ta dos pa re cem as sim de pen der for -
te men te da sua tra jec tó ria es co lar, e das dis po si ções trans mi ti das pelo seu gru po
so ci al de per ten ça, ou seja, é pos sí vel afir mar que a co lo ni za ção do fu tu ro re a li za-se
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a par tir de cons tran gi men tos de clas se e es co la res. Estes são os prin ci pa is con di ci o -
nan tes dos alu nos no jogo atra vés do qual es tes cons troem as suas tra jec tó ri as, no
es pa ço es co lar, em di rec ção a uma fu tu ra in ser ção so ci o pro fis si o nal.

Notas

1 Os pro jec tos de fu tu ro po dem as su mir di fe ren tes ti pos, con so an te o seu âm bi to
(por exem plo, es co lar, pro fis si o nal ou de vida), o seu grau de ela bo ra ção e pre ci -
são, o seu grau de pro jec ção (a lon go ter mo ou a cur to ter mo), o con tex to onde são
ela bo ra dos (den tro ou fora de ins ti tu i ções), os seus atri bu tos, en tre ou tros, de acor -
do com o tipo de aná li se que se pre ten da fa zer (Bou ti net, 1990; Gu i chard, 1993; Du -
bet, 1973). 

2 Este tra ba lho de in ves ti ga ção, re a li za do no ano lec ti vo de 1998/1999, par tiu de um
ob jec ti vo ge né ri co de abor da gem apro fun da da e mul ti di men si o nal de uma re a li da -
de es co lar ur ba na (Se bas tião, Se a bra, Cam pos, Ma te us, Reis, Te i xe i ra, e Del ga do,
2000), e foi de sen vol vi do no âm bi to do pro jec to Edu ca ção Para To dos (PEPT 2000). 

3 Re cor reu-se para isso a téc ni cas como a ob ser va ção par ti ci pan te, as en tre vis tas
semidi rec ti vas e a re co lha de in for ma ção do cu men tal (pro ces sos es co la res e do cu -
men tos re la ti vos à or ga ni za ção das tur mas e ho rá ri os). A ob ser va ção par ti ci pan te
cons ti tu iu um ins tru men to po de ro so na fa mi li a ri za ção com o am bi en te da es co la,
os seus di fe ren tes ce ná ri os de in te rac ção e os seus ac to res, con tri bu in do, si mul ta -
ne a men te, para o alar ga men to e aper fe i ço a men to das pers pec ti vas de aná li se. 

4 A sua ac tu a ção tra duz-se na cons ti tu i ção de tur mas qua se ho mo gé ne as, sen do as
“pro te gi das” cons ti tu í das por alu nos com tra jec tó ri as es co la res mar ca das pelo su -
ces so, e as “des pro te gi das” tur mas em que os alu nos par ti lham tra ços que apa ren -
te men te os tor nam se me lhan tes, pois são cons ti tu í das qua se ex clu si va men te por
aque les que pos su em per cur sos mar ca dos por uma re la ção di fí cil com a es co la ri da -
de (o que es con de uma gran de di ver si da de de si tu a ções face à apren di za gem). 

5 De for ma com ple men tar, foi tam bém re a li za da uma en tre vis ta à psi có lo ga res pon -
sá vel pelo pro ces so de ori en ta ção es co lar e pro fis si o nal dos alu nos en tre vis ta dos — 
de sen vol vi do no âm bi to dos Ser vi ços de Psi co lo gia e Ori en ta ção —, na qua li da de
de im por tan te in ter ve ni en te na vi vên cia dos pro ces sos de es co lha dos mes mos, e
en quan to tes te mu nha pri vi le gi a da das di fi cul da des e di le mas que se co lo cam aos
jo vens. To das as en tre vis tas fo ram re a li za das no mês de Ju nho de 1999. 

6 A mo ti va ção para a es co lha pode par tir seja da pro fis são, seja dos atri bu tos e ca pa -
ci da des in di vi du a is re co nhe ci das. As pro fis sões exis ten tes vão di vi dir-se em dois
gru pos: as que pa re cem aces sí ve is, fa mi li a res, e as mal co nhe ci das, pou co di fe ren -
ci a das, que cons ti tu em uma es pé cie de es tran ge i ro ene vo a do, não con si de ra do
(Hu te au, 1992). 

7 Por clas se so ci al en ten de-se uma ca te go ria so ci al “cu jos mem bros, em vir tu de de
se rem por ta do res de mon tan tes e ti pos de re cur sos se me lhan tes, seja de pro pri e da -
de eco nó mi ca, de qua li fi ca ções es co la res e pro fis si o na is, de po der e pres tí gio
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so ci al, ten dem a ter con di ções de exis tên cia se me lhan tes e a de sen vol ver afi ni da -
des nas suas prá ti cas e re pre sen ta ções so ci a is” (Alme i da, 1994: 225). 

8 A dis tri bu i ção dos pro ge ni to res pe los di fe ren tes ní ve is de es co la ri da de re ve lou
uma for te po la ri za ção nos re cur sos que ca rac te ri zam, glo bal men te, os gru pos-tur -
mas. Na tur ma A, as li cen ci a tu ras e o en si no se cun dá rio têm uma for te ex pres são.
Na tur ma Z, a con cen tra ção ob ser va-se nos ní ve is mais ba i xos, sen do que ape nas
um pai con clu iu o 3.º ci clo do en si no bá si co (o ní vel de es co la ri da de mais ele va do
do gru po). As mães apre sen tam-se glo bal men te me nos es co la ri za das que os pais.
Esta dis tri bu i ção acen tu a da men te de si gual dos re cur sos es co la res tem efe i tos re -
per cus si vos, am pla men te de ba ti dos no âm bi to so ci o lo gia da edu ca ção, ob ser vá ve is 
nas tra jec tó ri as es co la res dos en tre vis ta dos. 

9 Estes in di ca do res fo ram con ju ga dos a par tir de uma ti po lo gia, apre sen ta da por
João Fer re i ra de Alme i da, Antó nio Fir mi no da Cos ta e Fer nan do Luís Ma cha do
(1988). Efec tu a ram-se, no en tan to, al guns ajus ta men tos, de cor ren tes quer da uti li -
za ção do Có di go Na ci o nal das Pro fis sões 94, quer da agre ga ção para 11 ca te go ri as,
apre sen ta da pe los mes mos au to res em ar ti go pos te ri or. 

10 À se me lhan ça dos pro ce di men tos de sen vol vi dos por Sér gio Grá cio (1997) no tra ta -
men to e aná li se de tra jec tó ri as es co la res, de fi niu-se o apro ve i ta men to es co lar se -
gun do uma ca te go ri za ção em qua tro ní ve is dis tin tos: 1) alto/mé dio em le tras e em
ciên ci as; 2) alto/mé dio em le tras e ba i xo em ciên ci as; 3) ba i xo em le tras e alto/mé -
dio em ciên ci as; 4) ba i xo em le tras e ciên ci as. Estas ca te go ri as per mi tiram um cru -
za men to pos te ri or com os pro jec tos de fu tu ro. 

11 Na ex po si ção dos re sul ta dos da aná li se de con te ú do op tou-se pela ma i or pro xi mi -
da de pos sí vel ao dis cur so dos en tre vis ta dos, ten tan do pre ser var as ex pres sões em
que se “cru zam o cog ni ti vo e o afec ti vo e onde se re co nhe ce o ‘ca pi tal’ dis cur si vo
dis po ní vel dos su je i tos” (Car va lho, 1998: 69). Isto, de for ma a re cons tru ir os pro jec -
tos de fu tu ro des cri tos pe los en tre vis ta dos, pre ser van do as suas es pe ci fi ci da des, o
seu en qua dra men to e as ló gi cas es tru tu ran tes que os atra ves sam. 

12 As op ções apon tam para âm bi tos tão di ver sos como a en ge nha ria in for má ti ca, a
en ge nha ria am bi en tal, ae ro es pa ci al, me câ ni ca ou elec tro téc ni ca. 

13 Ti po lo gia essa que par tiu ini ci al men te de um con jun to de ca te go ri as pro pos tas por
Du bet (1973), pos te ri or men te al te ra das para uma mais cor rec ta ade qua ção à re a li -
da de ob ser va da. 

14 Re fe re nes te âm bi to Bert he lot que “exis te um ina cre di tá vel an ge lis mo ou uma in -
su por tá vel per ver si da de na ide ia que as fi le i ras de en si no po de rão, sem trans for -
ma ções so ci e ta is ra di ca is, ser equi va len tes. Que elas têm, do pon to de vis ta da éti ca 
so ci al, uma igual dig ni da de, é uma evi dên cia de mo crá ti ca. Que elas são sus cep tí -
ve is de tra zer aos in di ví du os van ta gens so ci a is idên ti cas é, há tan to tem po como as 
for ma ções re sul tam em em pre gos di fe ren tes em es ta tu to, em re mu ne ra ção, em
pos si bi li da des de car re i ra, em mo da li da des de re a li za ção de si, um mal do so gra ce -
jo” (1993: 165). 

15 Afir ma nes te sen ti do Ma du re i ra Pin to que “con subs tan ci al men te à tra jec tó ria, exis -
te um pro ces so de in te ri o ri za ção do que é pos sí vel, mais ou me nos pro vá vel ou im -
pos sí vel de atin gir em ter mos pro fis si o na is, há uma cons tru ção de fu tu ros so ci o -
pro fis si o na is pla u sí ve is (vi vi dos sob a for ma de des ti nos pes so a is e,
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even tu al men te, de vo ca ções), a qual, não ex clu in do em ab so lu to uma mar gem de
ava li a ção es tra té gi ca e de in de ter mi na ção es tru tu ral, re for ça a pro ba bi li da de efec ti -
va de a cada uma das po si ções no tá ve is da es tru tu ra de clas ses (pon tos de acu mu -
la ção de van ta gens e han di caps so ci a is) cor res pon der um fe i xe li mi ta do de opor tu -
ni da des de em pre go” (Pin to, 1991: 22). 

16 Foi re a li za do um con jun to ex plo ra tó rio de per gun tas às duas par tes en vol vi das no
pro ces so: por um lado, um dos mem bros que cons ti tui a equi pa dos SPO, nes te
caso, a psi có lo ga que ori en tou os dois gru pos-tur mas em ques tão, por ou tro, os
alu nos en tre vis ta dos. 

17 De fi ni dos por “con tac tos não anó ni mos, re pe ti dos e du ra dou ros, que se es ta be le -
cem no qua dro de dis tin tas re fe rên ci as, como as fa mi li a res, as de ami za de, as pro -
fis si o na is, as de vi zi nhan ça, as de as so ci a ção. ” (Cos ta, Ma cha do e Alme i da, 1990:
198)

18 Pro fis sões dos vi zi nhos, pais dos ami gos do ba ir ro e adul tos que fre quen tam a sua
casa. 

19 As pro fis sões enu me ra das fo ram as so ci a das em gru pos pro fis si o na is, e sub ja cen tes 
a cada gru po pro fis si o nal en con tram-se um ou dois exem plos do tipo de pro fis sões 
ci ta das, que per mi tem um con tac to mais di rec to com as re a li da des em ca u sa. 
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