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Resumo 
 

Pretendemos apresentar no âmbito do desenvolvimento comunitário, os resultados 
de um estudo efetuado num concelho do Grande Porto, das ações empreendidas pelos 
atores nos diferentes Agrupamentos de Escola, na e com a comunidade, de molde a 
contribuir para o debate em torno dos mesmos, enquanto polo de desenvolvimento local. 
Uma opção de estudo fundada na convicção de que o binómio educação e desenvolvimento 
é natural e indissociável pois a ação pedagógica permite o próprio desenvolvimento das 
pessoas e conjuntos sociais (Caride & al, 2007). Revisitamos as diferentes teorias do 
desenvolvimento, desde a Teoria Clássica e consideramos como marco teórico de referência 
a Declaração do Milénio (2000) e a ideia de sustentabilidade (ética, social, económica) 
transformadora da educação em meta e finalidade. Uma alteridade societária assente na 
mobilização do local (Ferreira, 2005) e do desenvolvimento social (localismo). A opção pelo 
Estudo de Caso permitiu-nos uma abordagem de pesquisa qualitativa e quantitativa. A 
entrevista semiestruturada (Diretores), a análise documental (PE’s) e os inquéritos 
(Conselhos Gerais) possibilitaram a triangulação dos dados. Nos resultados parciais 
apresentamos as similitudes nos diferentes agrupamentos (baixas habilitações académicas 
dos pais, problemas sociais e ou ausência de expetativas face à escola); bem como as ações 
formais e informais desenvolvidas e a perceção dos atores sobre as mesmas, bem como o 
seu contributo para os alunos. 
Palavras chave: Desenvolvimento-desenvolvimento local-Agrupamentos-comunidades. 
 
Abstract  
We intend to present in the context of communitarian development, the results of a study 
conducted in the municipality of Porto, the actions taken by the actors in the different 
groupings School, in and with the community, in order to contribute to the debate abuut 
them, while as site of local development. A study option based on the belief that the 
binomial education and development is natural and inseparable since the pedagogical action 
allows the development of people and social groups (Caride & al, 2007). We revisit the 
different theories of development, from the Classical Theory and considered as theoretical 
reference to the Millennium Declaration (2000) and the idea of  transformative sustainability 
(ethical, social, economic) of education in goal and purpose. A societal otherness based on 
local mobilization (Ferreira, 2005) and social development (localism). The use of case study 
approach allowed us to qualitative and quantitative research. A semistructured interview 
(Directors), document analysis (PE's) and surveys (General councils) enabled the 
triangulation of data. In partial results we present the similarities in the different groups (low 
educational attainment of parents, and social problems or lack of expectations towards 
school), as well as the actions undertaken and the formal and informal actors' perception 
about them as well as their contribution to students. 
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1. O binómio educação e desenvolvimento 
 
Na atualidade as lógicas de configuração das sociedades atuais obrigam-nos a uma 

reflexão nos domínios do conhecido, do tido como certo bem como do repensar de modelos 
económicos, políticos, sociais, culturais e ambientais percecionados como inquestionáveis. À 
semelhança da transnacionalização do mercado, da política e das finanças, o espaço do 
conhecimento disseminou-se, porquanto a revolução tecnológica e a globalização 
potenciaram o desenvolvimento da sociedade de informação, alterando as formas de 
produção e difusão da tecnologia, pelo que se o vapor e a eletricidade constituíram a força 
motriz da industrialização, as novas descobertas científicas tecnológica centram-se no poder 
do conhecimento. 

A sociedade em rede estrutura-se horizontalmente e as suas organizações 
caracterizam-se pela transnacionalização, sendo que neste contexto, a “educação e 
solidariedade social adquirem novos significados de acordo com as diferentes faces da 
globalização” (Torres, 2005, p.94). O binómio educação e desenvolvimento revela-se-nos 
natural e indissociável, na medida em que: “Toda a prática pedagógica é uma ação a favor 
do desenvolvimento das pessoas e dos grupos sociais. Da mesma forma, todo o processo de 
desenvolvimento é, ou deveria ser, pela sua própria natureza, um ato educativo” (Caride, 
Freitas & Vargas, 2007, p. 8). Ao entendermos a prática pedagógica como uma ação a favor 
do desenvolvimento das pessoas e dos grupos sociais, diríamos que uma da (s) finalidade (s) 
da educação consiste no desenvolvimento humano. A noção de desenvolvimento, enquanto 
ideologia do Ocidente radica na própria revolução industrial, absorvendo a influência de 
diferentes paradigmas dominantes, mas invariavelmente, associado ao crescimento 
económico.  

Esta noção emerge de teorias económicas, designadamente da corrente liberal 
(Adam Smith1: 1723-1790; Jean-Baptiste Say: 1767-1832; Thomas Robert Malthus: 1766-
1834; David Ricardo: 177-1823) bem como da corrente socialista (Charles Fourier: 1772-
1837; Owen 1771-1858; Karl Marx:1818-1883). A teoria clássica não considera a dimensão 
social do desenvolvimento, pois fundamenta-se na ideia de que o enriquecimento dos 
Estados deve-se sobretudo ao trabalho e esforço de cada um (Caride. et. al., 2007). Nos anos 
30 e 40 do século XX os estudos de John Bates Clark (1847-1938)2 da Escola Liberal Norte 
Americana influenciaram o conceito de desenvolvimento dando-lhe algum pendor de ordem 
social, através de indicadores de desenvolvimento como o salário das classes trabalhadoras, 
enquanto determinante do grau do conforto em domínios como a cultura e saúde (Clark, 
1908). O sistema económico Ocidental passa a integrar e usar conceitos como 
produtividade, rentabilidade, eficácia, competitividade, tecnicismo, produção, consumo de 
massas, especialmente após a Segunda II Guerra Mundial. Uma abordagem assente na ideia 
de “desenvolvimento contínuo e imparável (Ferreira, 2005, p. 395).  

                                                           
1
 Adam Smith também conhecido por ser o primeiro dos denominados clássicos publica em 1776 a obra Inquiry 

into the Nature and Causes of the wealth of Nations, obra que marca o nascimento da economia como Ciência 
Social, a partir das considerações de um filósofo. As atuais economias ainda hoje refletem alguns dos princípios 
das teorias clássicas, especialmente na primeira metade do século XIX designadamente, uma conceção de 
economia livre, individualista e competitiva, regulada exclusivamente pelas leis de mercado.  
2
 John Bates Clark (1847-1938) através das suas obras The Philosophy of Wealth, The Distribuition of Wealth e 

Essentials of Economic Thery fala-nos da noção de desenvolvimento relacionado com a possibilidade dos 
trabalhadores obterem um salário justo de acordo com o seu nível de produção e como tal influência o seu 
grau de bem-estar pessoal e mesmo social. (A este propósito ver Clark, J.B. (1908, cap. 6). 



 A partir da Guerra Fria com as economias socialistas, o estabelecimento de 
processos de descolonização e a necessidade de desenvolvimento dos novos países 
soberanos assistiu-se à emergência de novas teorias de desenvolvimento, nomeadamente a 
teoria da linearidade temporal (Walt Whitman Rostow, 1960)3. Uma teoria assente nos 
princípios do liberalismo e da aceitação da economia de mercado, enquanto a única fórmula 
possível para o crescimento e modernização (Rostow, 1960; Hozelitz, 1960), concretizada 
pelo reforço do tecido industrial e na crença da tecnologia, por si, gerar desenvolvimento 
através da extensão e sua aplicação em contextos sociais e culturais heterogéneos4, ou seja 
assente na premissa de que os povos são entendidos como objetos e não sujeitos do 
desenvolvimento: 

 
O setor industrial é definido como nó vital, senão mesmo como único 
motor do desenvolvimento. Os aspetos qualitativos e a dimensão social, 
cultural, política e ambiental do desenvolvimento são relegados para um 
plano secundário e o que é mais valorizado são as atividades e os tempos 
produtivos, restringindo-se estes à mera produção de bens e serviços 
mercantis (Ferreira, 2005, p.396). 

 
Numa perspetiva social defende-se a aceleração do desenvolvimento, através da 

produção e formação de capital. Esta abordagem concretiza-se numa teoria científica de 
formação do capital humano (Theodore W. Schultz, 1968). Uma conceção onde a educação é 
percecionada como fator económico “A educação, a saúde e a formação sejam entendidos 
como atos económicos, ou seja, estariam em pé de igualdade com os fatores capital e 
trabalho do crescimento económico (Caride, et. al., 2007, p.20). A extensão da teoria do 
capital humano5 associado ao desenvolvimento como um todo fundamenta-se na 

                                                           
3
 Walt W. Rostow (1916-2003) desenvolveu uma teoria económica que considera dinâmica, no seu manifesto: 

The Stages of Economic Growth: A non-communist manifesto (1960), que se tornaria um clássico em diferentes 
campos das ciências sociais. Entende o desenvolvimento a partir de etapas e desenvolve uma teoria que 
procura generalizar o percurso dos países industrializados (Inglaterra nos finais dos séculos XVIII e 
posteriormente, França e Estados Unidos) através de cinco etapas de crescimento económico: 1) sociedade 
agrícola tradicional sendo o peso do produto agrícola significativo e o poder centralizado; 2) estabelecimento 
de condições prévias para a descolagem de uma economia agrária através tecnologia moderna; 3) descolagem 
verificando-se um crescimento normal e adequação da aplicação da tecnologia à produção; 4) período de 
maturidade - o aumento do produto e consequentemente o investimento e a poupança, sendo que a técnica 
moderna é absorvida pela tecnologia; 5) no final a idade de alto consumo de massa. Rostow defende a eficácia 
do modelo do desenvolvimento capitalista, especialmente como argumento para o desenvolvimento dos 
países não desenvolvidos.  
4
 Ainda que não pretendamos aprofundar a noção de desenvolvimento ou de subdesenvolvimento Perroux 

(1987) questiona os fundamentos de Rostow nomeadamente, capacidade de distibuição do crescimento pelo 
produto e rendimento global contribuindo para a satisfação de todos. A este propósito ver  F. Perroux (1987): 
Ensaio sobre a filosofia do novo desenvolvimento. Lisboa, Fundação Caloust Gulbenkian. 
5
A teoria do Capital Humano foi desenvolvida por Theodore Schultz nos anos de 1950 e surge a partir de uma 

grande pesquisa em escala mundial desenvolvida pela UNESCO e por ele coordenada, a qual realiza um 
levantamento acerca da situação do ensino de países pobres e ricos de todos os continentes do planeta. Com 
base nestas constatações, afirma a existência de uma relação entre escolarização e riqueza.   A partir destes 
estudos, alguns anos mais tarde ele (e alguns outros continuadores desta linha de pesquisas) decide investigar 
também a relação entre escolarização e riquezas e acaba por descobrir igualmente que, em muitos países do 
mundo, quanto mais anos de estudo maior a tendência para que o sujeito acumule um património individual, 
de forma que, por analogia ao capital económico (que é um conceito que pode ser definido simplesmente 
como algum elemento produtor de riqueza que rende lucros periódicos para quem o possui) haveria um outro 
tipo de capital:  o capital humano. O Capital Humano é assim a soma dos investimentos do indivíduo em 

http://pt.shvoong.com/tags/anos/
http://pt.shvoong.com/tags/ensino/
http://pt.shvoong.com/tags/pobres/


necessidade da existência de pré-requisitos para o desenvolvimento do capital humano, bem 
como na ideia de que industrialização feita à custa do desenvolvimento social nunca poderá 
ser sustentável (Arthur Lewis, Hans Singer e Gary Becker). Na década de 70, a partir dos 
estudos de Dudley Seers (1969) e Myrdal (1974) surge a abordagem neo institucional, e, a 
recusa de uma conceção de desenvolvimento centrada em indicadores como o rendimento 
«per capita», deslocando-se para a ideia de uma redistribuição mais equitativa da riqueza, 
sem questionar os princípios da economia e do Estado. Refira-se ainda que a teoria da 
dependência6 de Raul Prebisch7 (1901-1986) sustenta-se na tese de que o desenvolvimento 
parte do centro para a periferia, logo os países periféricos e semiperiféricos ficam 
condenados a meros fornecedores de matérias-primas, devido a um processo 
socioeconómico e político que reforça o distanciamento: 

  
Um processo que gradualmente consolida as distâncias entre as sociedades 
humanas, e avança com a transição para a economia capitalista periférica 
através das regressões verificadas nos setores mais tradicionais, provocadas 
pelo modo de produção capitalista (Samir Amin, 1973 apud Caride et. al., 
2007, p. 22).  

 
Por sua vez, os países soberanos nascidos da descolonização da década de 60 e 70 

promoveram processos de desenvolvimento e industrialização8 ineficazes o que levou à 
introdução de indicadores sociais na distinção entre crescimento e desenvolvimento. Face à 
complexidade dos fenómenos sociais presentes nas teorias estruturalistas e neomarxistas de 
teóricos do desenvolvimento como Celso Furtado, Samir Amin, Albert Hisrchman bem como 
dos teóricos que sustentam uma conceção de desenvolvimento como fenómeno social 
(Seers, Schultz, Schumacher), a abordagem de diferentes organismos internacionais como a 
OIT e mais tarde o Banco Mundial, conduziram a reconceptualização do desenvolvimento 
económico e industrial9 impregnado pela emergência do neoliberalismo dos anos 80 e 90 e 
de conceitos como produtividade e competitividade.  

A falência da teoria liberal, as limitações ou mesmo impotência da teoria 
neoinstitucional e da teoria marxista conduziram a uma abordagem centrada nas 

                                                                                                                                                                                     
aquisição de conhecimentos (capital este adquirido em sua quase totalidade nas escolas e universidades) e 
que a qualquer momento reverte em benefícios económicos para o próprio indivíduo (por exemplo, na posse 
de melhores empregos e vantagens na aquisição de novas aprendizagens para o mercado de trabalho).  Este 
capital, diferentemente do capital económico, não pode ser roubado ou transferido, vindo a constituir um bem 
pessoal que acompanha o sujeito durante toda a vida e que de alguma forma influencia em sua trajetória social 
e económica. 
6
 De acordo com Machado (1999:1) “não existe uma teoria da dependência, mas simplesmente a dependência 

dentro do sistema internacional de relações de força e poder”, pelo que esta teoria corresponde sobretudo a 
“uma nova versão do modelo colonial, já descrito e conhecido desde o século XIX quando, então, o sistema 
político das nações hegemónicas impôs às ex-colónias um novo modelo socioeconómico e político em nome do 
liberalismo triunfante”. 
7
 A este propósito ver Prebisch, Raúl: “The economic development of Latin-America and its principal problems”. 

United Nations E/CN.12189, Rev.1.1949; _________Change and development: Latin America great task in 
cooperation with the American Development Bank, Washington, DC Preeger Publishers, 1971.  
8
 Pela adoção de políticas estruturalistas e/ou neomarxistas. 

9
 Tal como é salientado por Guiddens (1990/1998:39) “a característica principal do industrialismo é a utilização 

de fontes inanimadas de energia para a produção de mercadorias, conjugada com o papel central da 
maquinaria no processo de produção (…). O industrialismo pressupõe a organização social regularizada da 
produção, de forma a coordenar a atividade humana, as máquinas e os inputs e outputs de matérias-primas e 
mercadorias”.  



potencialidades do desenvolvimento regional e local com base nas sinergias endógenas e na 
capacidade de negociação com instâncias e protagonistas externos. Contudo, e não obstante 
o grau de sucesso e eficácia destas abordagens no combate à exclusão social e aos 
desequilíbrios regionais, não podem ser compreendidas fora de um contexto 
macroeconómico (Silva, 2006), pois como refere Toledo Machado: 

 
O sistema capitalista em sua expansão mundial produziu os padrões de 
desigualdade tanto em sua etapa mercantilista como monopolista industrial 
e financeira até à atual globalização. O problema da apropriação, 
concentração e centralização do excedente económico é o ponto crucial do 
desenvolvimento/subdesenvolvimento e, portanto, do sistema de 
interdependência mundial. Assim, importa considerar os tipos de relação e 
as formas de apropriação dos recursos produtivos da periferia pelo centro 
ao longo dos últimos cinco séculos (Machado, 1999, p.205). 

 
Numa análise do desenvolvimento e da construção dos Estados a partir do estudo 

das suas instituições, Fukuyama, (2004/2006, p.47-54) considera como constrangimentos ao 
desenvolvimento10 a fraca procura interna de instituições ou de reforma institucional. Os 
incentivos ao desenvolvimento a partir do exterior caracterizaram-se pelo apoio a 
ajustamentos estruturais mediante programas de investimento ou a ocupação por parte de 
outros países. Uma fórmula sem grande alcance podendo ser referenciados como 
obstáculos: i) condições impostas pelos países doadores excluindo países não cumpridores, 
isto é impedindo que os “mais pobres entre os pobres” beneficiem de financiamento ou de 
ajuda, mantendo-se nessa dependência; ii) manutenção de certas estruturas de poder 
político que para alguns países é mais importante que o financiamento.  

Quanto à segunda fórmula que o autor designa de ocupação (Ibidem, p. 49) – num 
processo que chama de construção de nações11, confrontadas com a sua incapacidade ou 
limitações em moldar as sociedades locais. Numa análise dos incentivos ao desenvolvimento 
em África enuncia como constrangimentos: i) limitação na transferência do conhecimento 
para países em desenvolvimento; ii) inexistência ou fragmentação da administração 
pública12; iii) deteriorações da capacidade dos governos conceberem e aplicarem medidas; 
iv) a aplicação das condições impostas pelos países doadores; v) recusa do poder local na 
participação da implementação de medidas ou perda dos quadros melhor qualificados. 
Impõe-se deste modo, a necessidade de um forte localismo assente na participação das 
comunidades locais, isto é a construção de capacidades e não de serviços que essas 
capacidades visam providenciar. De acordo com a argumentação do autor, centrada na 
construção dos Estados a partir das instituições tornam-se necessários “estados fortes e 
eficazes, no âmbito limitado das funções do Estado” (Ibidem, p. 128).  

Deste modo e face aos pressupostos apresentados impõe-se a necessidade de 
apresentar uma teoria integrada do desenvolvimento. A segunda metade do século XX 
refletiu promessas de paz, progresso e imposição da hegemonia Ocidental apresentada 

                                                           
10

 O autor considera nesta análise o continente Africano 
11

 A construção de um Estado neste caso, implica a criação de Estados com autonomia capazes de sobreviver 
após a retirada de apoio e aconselhamento estrangeiro. Partindo desse entendimento o número reduz-se 
drasticamente. Mesmo o caso do Japão e da Alemanha não se pode considerar como construção, pois já 
existiam como fortes estados burocráticos que os converteu em ameaça para os restantes (Fukuyama, 
2006/2004: 50). 
12

 Causa de 20 anos de crise de desenvolvimento em África.  



como a única fórmula possível onde “O projeto de desenvolvimento encetado após a 
Segunda Guerra Mundial teve no Estado-Nação o seu espaço privilegiado. Esse projeto onde 
a modernização era assumida como ideal universal” (Teodoro, 2008, p.24). Deste modo, a 
formulação das teorias do desenvolvimento nos estudos Ocidentais incorporou 
fundamentalmente, a teoria clássica capitalista procurando não colidir com a matriz anglo-
saxónica o que conduziu a formulações explicativas restritivas13: 

 
O subdesenvolvimento por si só não pode ser explicado unilateralmente (…) 
mesmo porque esses países não passaram pelo mesmo processo histórico 
europeu, nem poderiam ter realizado a revolução industrial nas 
circunstâncias da Inglaterra nos séculos 18 e 19 e dos demais países que a 
realizaram posteriormente (Toledo Machado, 1999, p. 206). 

 
Na análise dos argumentos postulados pelas diferentes teorias do desenvolvimento 

Caride et. al.,  (2007, p.37-43) identificam fatores individuais, coletivos, e simultaneamente, 
singulares: i) o antropocentrismo que na tradição judaico-cristã conduziu à utilização de 
recursos na crença da inesgotabilidade; ii) o etnocentrismo que pela mimetização conduziu à 
subalternização de culturas periféricas; iii) uma hierarquização capaz de refletir a 
intencionalidade de fracionamento e imposição pelo poder; iv) a estabilidade económica que 
numa perspetiva critica introduz o conceito de necessidade de uma forma não natural, na 
medida em que o benefício não procura o bem comum ou individual, mas constitui uma 
finalidade em si mesmo; v) confiança na tecnologia, o que conduziu ao afastamento em 
relação a valores (outros ou meio ambiente); vi) ter mais para ser mais – numa conceção 
linear do tempo, o desenvolvimento implica partir do nada para a posse. Nesta conceção, a 
existência humana limita-se ao poder dos mais fortes atingirem o desenvolvimento 
afastando aqueles que se excluem dessa luta pelo poder. 
 
1.1 Desenvolvimento e Educação na procura de sentidos comuns 
 

O desenvolvimento entendido a partir de indicadores como a longevidade com 
saúde, aquisição de conhecimentos, acesso aos recursos necessários para uma vida com 
qualidade passou a ser entendido numa dimensão ética, cultural e ecológica (Relatório anual 
do desenvolvimento humano, 1995). Com a assinatura da Declaração do Milénio (2000)14 a 
noção de desenvolvimento é enriquecida com a ideia de sustentabilidade15 e o 
desenvolvimento integral do Homem. Postula-se a necessidade da globalização se colocar ao 

                                                           
13

 O autor analisa os pressupostos da Teoria da Dependência de Raúl Prebisch a partir do caso da Argentina de 
onde era originário., bem como dos estudos de Celso Furtado no Brasil. 
14

 Em setembro do ano 2000, 189 países aprovaram na sede das Nações Unidas a “Declaração do Milénio”, com 
o objetivo de estabelecer os fundamentos para a criação de um mundo mais seguro, próspero e equitativo. A 
este propósito ver a Resolution adopted by the general assembley, (18-9-2000), “55/2. United Assembly 
Millennium Declaration”. Nesta declaração, o desenvolvimento passaria por desenvolver políticas e medidas a 
nível global, capazes de responder às necessidades de desenvolvimento dos países e economias em transição 
implementando medidas com a sua participação efetiva, no sentido de: Erradicar a pobreza extrema e a fome; 
Alcançar a educação primária universal; Promover a igualdade do género e capacitar as mulheres; Reduzir a 
mortalidade infantil; Melhorar a saúde materna; Combater o HIV/SIDA, a malária e outras doenças; Assegurar a 
sustentabilidade ambiental. 
15

O conceito de sustentabilidade foi introduzido no domínio ambiental por Lester Brown, fundador do 
Worldwatch Institute, no início dos anos 80. Definiu como sustentável uma sociedade que é capaz de satisfazer 
as suas necessidades sem diminuir as possibilidades das futuras gerações.  



serviço do desenvolvimento e de uma distribuição mais equitativa dos seus benefícios. Uma 
abordagem crítica do neoliberalismo enquanto obstáculo à equidade e desenvolvimento 
humano, pois como é referido “A liberalização e a privatização podem ser um passo a mais 
para os mercados competitivos - mas não uma garantia da sua existência. E os mercados não 
são nem a primeira nem a última palavra no desenvolvimento humano (PNUD, 1999, p. 4). 

Ao conceito de desenvolvimento é-lhe associado a sustentabilidade16, enquanto 
possibilidade da humanidade dominar o seu desenvolvimento, assente numa participação 
responsável dos indivíduos e comunidades conseguida através de uma educação básica para 
todos possibilitando o acesso a outros níveis de formação. Deste modo, o Homem não é 
apenas agente económico, mas o fim do próprio desenvolvimento no sentido de uma nova 
ordem societal onde “todos contam e cada um possa ser capacitado para participar 
ativamente num processo de desenvolvimento que para o ser, recupera a centralidade da 
pessoa na sua mais plena e inviolável dignidade” (Carneiro, 1996b, p. 193), ou seja, nas 
possibilidades de desenvolvimento do potencial de cada um: 

 
As pessoas são a verdadeira riqueza das nações. O desenvolvimento é o que 
permite as possibilidades de escolha às pessoas para viverem vidas de 
acordo com o que valorizam. Isto é, mais do que crescimento económico 
que é apenas um meio, para alargar o leque de escolhas (PNUD, 2001, p.9). 

 
Uma perspetiva de desenvolvimento ética, social, económica e sustentável que 

transforma a educação em fim (meta) e finalidade. Enquanto fim do desenvolvimento a 
educação, nos objetivos para o Milénio pretende assegurar a escolarização de milhões de 
crianças, bem como a formação ao longo da vida de modo a garantir a possibilidade de 
escolha. Como finalidade do desenvolvimento, a educação reflete uma dimensão humana e 
sustentável enquanto valor a promover no século XXI, assente na participação das 
comunidades locais. Deste modo a democracia, participação e direitos humanos são 
elementos fulcrais na conceção de desenvolvimento considerando que o direito à educação, 
saúde e alimentação constituem-se como fins, numa abordagem abrangente englobando 
uma dimensão económica e cultural. Uma redefinição do conceito entendido no sentido de 
uma alteridade societária onde o desenvolvimento humano é entendido como fator 
potenciador dos direitos civis, estabelecendo relações causais17 entre a realização de um 
direito e o outro18 (PNUD, 2000), permitindo uma nova alteridade societária: 
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 Tal como é referido no relatório PNUD (2006:20-21), as desigualdades existentes dentro dos países são 
também um outro marcador de vulnerabilidade das mudanças climáticas. Uma avaliação no impacto humano 
causado pelas catástrofes naturais concluiu que os “países com maiores níveis de desigualdade económica 
sentem os efeitos dos desastres climáticos com maior profundidade do que as sociedades mais igualitárias. Os 
níveis médios de desenvolvimento humano podem assim esconder elevados níveis de privação”.   
17

Existem outros exemplos de ligação causal entre direitos civis e políticos e direitos económicos, sociais e 
culturais. Como exemplo, refira-se a discriminação contra as mulheres causadora de carências na nutrição e 
saúde. A análise dos dados dos diferentes países demonstram que os excecionais altos níveis de má nutrição, 
baixo peso à nascença nos países do sul da Ásia, não podem ser completamente explicado, pela carência com 
os cuidados de saúde, educação, literacia, idade e idade de casamento, pelo que é também explicada pelo 
caráter pouco significativo dos direitos socioculturais das mulheres, nas sociedades patriarcais (PNUD, 2000). 
18

 Cf. Amartya Sen considera estes efeitos na sua análise clássica da carência por todo o mundo. Os estudos 
mostram uma importante relação causal entre os direitos como a liberdade de participação e expressão e 
liberdade; discriminação e pobreza, que persiste nos tempos modernos, em qualquer país seja pobre ou rico. 



O desenvolvimento humano diz respeito às pessoas. Diz respeito ao 
alargamento do seu leque de escolhas e das suas liberdades essenciais – o 
seu potencial humano – de modo que lhes seja permitido viver uma vida 
que valorizem. Para o desenvolvimento humano, o poder de escolha e a 
liberdade significam mais do que uma mera ausência de restrições. As 
pessoas cujas vidas são corroídas pela pobreza, doença ou analfabetismo 
não são, em nenhuma aceção do sentido da palavra, livres de levarem uma 
vida que valorizem. O mesmo se passa com as pessoas a quem lhes foi 
negado os direitos civis e políticos de que necessitam para influenciar 
decisões que afetam as suas vidas (PNUD, 2007, p.23). 

 
Neste sentido e retomando a abordagem do desenvolvimento a partir de uma 

conceção igualitária dos direitos humanos19, impõe-se a capacitação de homens e mulheres, 
das suas potencialidade e das possibilidades de gerirem os seus próprios destinos, 
considerando diferentes pressupostos como a “cooperação e a equidade, quer finalmente, a 
sustentabilidade e a segurança” (Estêvão, 2011, p. 15). Um desenvolvimento não 
circunscrito apenas à dimensão económica e às leis de mercado prevalecentes na ideologia 
neoliberal, mas numa conceção onde o crescimento económico, se inclui “na compreensão 
mais fundamental do processo de desenvolvimento como alargamento da potencialidade 
humana de viver uma vida mais digna de ser vivida” (Ibidem). Parece-nos pois evidente que 
a própria noção de desenvolvimento incorporou as possibilidades e constrangimentos de 
diferentes momentos, até à atualidade que face ao atual contexto de instabilidade social e 
económica prefigura novos desenvolvimentos, designadamente de novos movimentos 
sociais.  
 
1.2 Desenvolvimento e desenvolvimento local e a procura de novos significados 
  

Os projetos de desenvolvimento económico foram frequentemente, implementados 
numa lógica do tipo «top-down development», por agências internacionais ou nacionais, 
mas sem a participação da direta das suas comunidades. A conceção do desenvolvimento na 
Declaração do Milénio conduz-nos a uma abordagem centrada em respostas locais, e, na 
mobilização do Local pelo Local. Defende-se o abandono de um paradigma de 
desenvolvimento centrado no crescimento económico, e feitos à custa da “marginalização 
de outros objetivos sociais, económicos e políticos, tais como a participação democrática na 
tomada de decisões, a distribuição equitativa dos frutos do desenvolvimento e a 
preservação do meio ambiente” (Sousa Santos, 2002b, p. 45), até à emergência de propostas 
de desenvolvimento alternativo. 

Uma lógica de desenvolvimento assente na lógica de exploração intensiva dos 
recursos à escala mundial revela-se ineficaz motivada pela insustentabilidade, escassez, 
fadiga de desenvolvimento, e simultaneamente, na evidência de que o crescimento 
económico só fará sentido se contribuir para uma redistribuição mais equitativa da riqueza 
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 A uma conceção igualitária dos direitos humanos, opõe-se uma conceção mercantilista, característica do 
modelo de Estado neoliberal. Uma conceção dominada pela prevalência dos direitos individuais e a 
necessidade de manutenção da chamada ordem social, sendo que neste sentido, “os direitos individuais 
passam a ter prioridade absoluta como questão de justiça (…) os direitos humanos são entendidos sobretudo 
como direitos de proprietário pensados a partir das leis de mercado, logo passíveis de se expandir”(Estevão, 
2011:13). A função do Estado é sobretudo de regulação e apoio ao mercado (Estado forte) e minimalista Estado 
fraco, na capacidade de respeito pelos direitos humanos (Ibidem). 



melhorando a vida da maioria das pessoas (Miles & Irvine, 1982, apud Guiddens 1998/1990). 
Impõe-se uma conceção de desenvolvimento “focalizada nos contextos, nos atores, na ação 
e nas iniciativas locais, encarando o desenvolvimento como um processo, uma dinâmica, e 
não como estádio” (I. Ferreira, 2005, p. 398), integrando novas dimensões, nomeadamente 
de ordem qualitativa, no sentido proposto por Lima, ou seja “elementos humanos, as ações 
dos grupos e das comunidades, a conceção, organização e administração dos projetos de 
forma socialmente participada” (Lima, 1994, p. 27). Deste modo reivindica-se o 
desenvolvimento social a partir do contexto local tornando possível a implementação de 
modelos e processos de desenvolvimento comunitário, tendo como premissas nucleares 
segundo Caride (2000): a) o respeito pelos valores do contexto local, de molde a possibilitar 
o reencontro das comunidades locais consigo próprias e com o mundo; b) responsabilização 
e envolvimento das comunidades locais nos processos de mudança e transformação social; 
c) afirmação de cada indivíduo como protagonista e agente da mudança, dos processos de 
mudança social, no seu meio imediato e nos contextos mais amplos e, globais. Nesta 
perspetiva, o discurso da globalização atribui novas competências de organização e 
transformação às comunidades locais – o Novo Localismo que reflete também a sua 
evolução histórica desde o chamado Localismo Clássico ao Localismo Social passando pela 
influência dos movimentos sociais existentes e/ou nascidos a partir de maio de 68, na base 
de diferentes movimentos (Guiddens, 1990/1998). 

A abordagem ao conceito de desenvolvimento remete para cenários de crescente 
heterogeneidade e simultaneidade no estabelecimento de um conceito singular de acordo 
com a especificidade de cada um, abrangendo diferentes fórmulas, por oposição a um 
pensamento uniforme e hegemónico. Uma reconcetualização capaz de conferir significado e 
sentido às expectativas das pessoas e dos povos, de acordo com os seus objetivos, 
pluralidade de significados, estabelecidos a partir dos diferentes contextos culturais dos 
sujeitos (Caride, et. al., 2007). Uma argumentação que pressupõe o retomar a ideia de 
globalização, sendo que, esta subentende sempre a localização (Santos, 1995, 1997, 2001, 
2003;2004; Silva 2006). De acordo com a proposta de Santos (2004), o localismo globalizado 
e globalismo localizado correspondem a formas hegemónicas que se diferenciam das formas 
contra-hegemónicas, como o cosmopolitismo ou o património comum da humanidade. De 
acordo com esta teorização seria no seio do paradigma do localismo cosmopolita que se 
poderia fazer a ligação entre os direitos do homem e o contexto histórico mundial (Teodoro, 
2003).  

A abordagem ao desenvolvimento local remete-nos novamente para uma conceção 
de desenvolvimento, não enquanto fórmula de “localismo globalizado” ou de “globalismo 
localizado”, (Santos, 2004), pois constituem-se como faces da mesma moeda da 
globalização, mas no sentido do cosmopolitismo definido como “solidariedade transnacional 
entre grupos explorados, oprimidos ou excluídos pela globalização hegemónica” (Santos, 
2004, p. 337), bem como no sentido do “património comum da humanidade” (Ibidem) como 
revelador das preocupações centradas na sustentabilidade. De acordo com o já apresentado, 
parece-nos necessário proceder a uma clarificação semântica dos processos de 
desenvolvimento, isto é: 

 
Realidade concreta, como um conceito e uma prática multidimensional que 
deve ser entendida no marco próprio de cada cultura e não como processo 
monitorizado a partir da visão ocidental derivada da perceção exclusiva dos 
economistas, visto que o desenvolvimento, enquanto ideia e prática vital, é 



um caminho no qual está imerso toda a humanidade (Caride et. al. 2007, p. 
29). 

 
O conceito de desenvolvimento revela-se-nos complexo, pela pluralidade de 

contextos e significados podendo ser definido como “construção social e histórica em que 
confluem posturas confrontadas com a natureza e a orientação que adquirem as 
transformações sociais, nas suas dimensões naturais e humanas” Caride & Meira, 2001, 
p.13). Nesta perspetiva assume um duplo significado: como prática máxima das políticas de 
desenvolvimento (práticas técnico-racionais) e assegurando a implementação de medidas 
intervencionistas ou corretoras, enquanto fim em si mesmo; ou como processo sociopolítico 
capaz de permitir profundas mudanças estruturais, dialógicas, consensuais. Se a primeira 
conceção remete para uma conceção quantitativa do desenvolvimento e do benefício 
individual, a segunda procede à valoração da periferia face ao centro, onde o 
desenvolvimento pretendido é sobretudo estrutural partindo da ação dos sujeitos/pessoas. 
A esta conceção Caride et. al., acrescentam uma terceira dimensão enquanto: “modelo de 
vida, pois implica uma forma de fazer as coisas, de transformar a natureza, de consumir, de 
participar e conceber a segurança e o risco. Uma maneira de organizar, de gerir os recursos e 
satisfazer as necessidades” (2007, p.91), de uma forma sustentável. Uma reconcetualização 
que perceciona o local a partir de novas formas de territorialização, isto é de um localismo 
entendido a partir do território20, sendo que na busca para o desenvolvimento alternativo21, 
Sousa Santos (2002b, p.46-8), apresenta quatro premissas fundamentais: 

1. Defesa da economia como “parte integrante e dependente da sociedade e de 
subordinar os fins económicos à proteção destes bens e valores” (2002b, p. 46), 
sendo o desenvolvimento económico entendido como forma de melhorar as 
condições de vida das pessoas, especialmente dos mais marginalizados postulando a 
defesa da igualdade, cidadania e de inclusão; 

2. Defesa de um desenvolvimento do tipo «botton-up», entendendo o desenvolvimento 
não como competência de uma elite económica ou do Estado, mas da sociedade civil, 
nomeadamente das comunidades marginalizadas entendidas sujeitos e não objetos 
do desenvolvimento; 
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 Na análise efetuada dos movimentos locais e regionais, Castells (1997/2007: 503) considera que estes 
enquadram as novas formas de cidade-estado – enquanto espaço de “reinvenção da nova era global”). Quanto 
à evolução dos movimentos urbanos da década de 80 e 90, permitiram-lhe constatar a existência de quatro 
movimentos distintos, que por sua vez se relacionam de formas distintas: i) Integração na estrutura e na prática 
do governo local de forma direta ou indireta permitindo o desenvolvimento e participação comunitária, 
conduzindo ao reforço do governo local; ii) Constituição de movimentos ambientais influentes; iii) Constituição 
de comunidades pobres organizadas em torno de projetos de sobrevivência coletiva, apoiadas por ONG´s no 
sentido de estabelecer um “Estado de bem-estar social” na ausência de políticas governamentais; iv) 
Desenvolvimento incompleto de diferentes movimentos sociais. Como crítica a estes movimentos, constituídos 
por vezes como forma de reformular a “sobrevivência e a autoidentificação”, caracterizam-se pela dificuldade 
em articular as “transformações da nova sociedade emergente” (Ibidem, 79), bem como pelo impacto do poder 
de exclusão “exercido pelo espaço dos fluxos sobre o espaço dos lugares” contribuíram para a manutenção de 
comunidades de baixos rendimentos. (Ibidem 76-81).  
21

 Esta conceção surge no início da década de 70, como crítica aos modelos de desenvolvimento económico, 
até então implementados. Recolhe os contributos da: Conferência de Estocolmo sobre o Meio Ambiente 
(1972); Seminário sobre “Padrões de utilização dos recursos, o meio ambiente e estratégias para o 
desenvolvimento, em “Cocoye México; criação da Fundação Internacional de alternativas para o 
desenvolvimento (1976); os debates sobre formas alternativas de desenvolvimento continuaram durante a 
década de 80 e 90, constituindo na atualidade uma ideia crítica central na abordagem da globalização e do 
neoliberalismo.  



3. Valorização do local quer como objeto de reflexão como de ação social, 
privilegiando-se os estudos etnográficos, sendo que a ação contra-hegemónica deve 
partir das comunidades locais; 

4. Forte ceticismo tanto em relação à economia capitalista quer relativamente, às 
formas de economias centralizadas controladas pelo Estado. 
 
Não obstante, a defesa de modelos de desenvolvimento alternativo enquanto parte 

da estratégia contra a globalização neoliberal conseguidos através do desenvolvimento de 
projetos comunitários, de acordo com os novos enfoques das ONGs, organizações 
internacionais, bem como da contribuição para o debate de temas como a sustentabilidade, 
na perspetiva de Sousa Santos (2002b) constata-se a existência de constrangimentos vários, 
designadamente o local como centro do desenvolvimento, entendendo as comunidades 
como grupo fechados sobre si próprias, onde as economias alternativas agem de forma não 
contextualizada com a sociedade ou economias hegemónicas. Um padrão que apresenta 
alguma similitude com as conclusões obtidas por Castells (1997/2007), no âmbito de um 
estudo realizado nos anos 80 e 90 de movimentos sociais constituídos, usualmente, como 
forma de reformular a “sobrevivência e a autoidentificação”, manifestando ao mesmo 
tempo dificuldade em articular as “transformações da nova sociedade emergente” (Ibidem, 
79). Um tempo caraterizado pela implementação de práticas neoliberais e de crise de 
legitimidade acentuando o impacto do poder de exclusão “exercido pelo espaço dos fluxos 
sobre o espaço dos lugares” (Ibidem) contribuíram para a manutenção de comunidades 
pobres. 

 Por sua vez, M. Silva (2006) argumenta que o desenvolvimento local, nacional ou 
regional enquanto contraproposta à globalização hegemónica, não pode centrar-se apenas 
no debate em torno do cosmopolitismo global, da defesa dos direitos humanos e das ONGs. 
Nesta perspetiva a validez das propostas só será efetiva, se articuladas em torno de um 
debate sobre a justeza de um modelo económico capitalista global, e no recentrar do debate 
teórico e social, relacionado com o político22. Assim face às tradicionais posições 
dicotómicas: atividade económica versus político (polo de poder); Estado versus Sociedade 
civil (polo de transação entre agentes económicos ou entidades sociais sem poder) considera 
que o “político imbrica no social e económico e este vive e alimenta-se do político” (Ibidem, 
p. 136). Sem perder de vista o horizonte da emancipação social defende-se a rutura com o 
sistema capitalista, competindo às forças e movimentos sociais contra hegemónicos a defesa 
de estratégias e ações em prol da diminuição das desigualdades sociais, da 
sustentabilidade23, defesa dos direitos jurídico-políticos e socioeconómicos (M. Silva, 2006), 
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  A este propósito M Silva (2006) considera que a análise do papel político, especialmente do estado, nos 
processos sociais e económicos tem sido negligenciado quer pelas teorias neoliberais (defensoras do Estado 
mínimo) e sociologia (teorias neofuncionalistas da estratificação (Pearsons, 1967; Davis & More, 1976), bem 
como pela corrente dominante da teoria Marxista sobre as classes sociais que destacam a preponderância de 
analítica do económico e do social sobre o politico (Ver entre outros: Harnecker, 1976; Althusser 1972; 
Polantzas,1975a; Wright, 1978). Contudo, segundo Silva (2006), Polantzas foi um dos cientistas sociais 
marxistas a revalorizar o politico e ideológico sobre as classes sociais, nomeadamente sobre a velha e pequena 
burguesia, o que suscitou então uma reação critica de Wight. Este em obras posteriores vira a revalorizar o 
politico pela influência neoWeberiana, realçando para além do critério económico, na definição da classe 
social, o fator organizacional politico e as credenciais escolares. Em todo o caso, Polantzas e Wright, segundo 
Silva não deixam de reivindicar o económico como principal critério na definição de classe social.  
23

 A sustentabilidade utilizada inicialmente como conceito relacionado com o domínio ambiental, surge 
também na literatura como desenvolvimento sustentável, o que nos remete para perspetivas distintas. É 
referido no Relatório Bruntland da Comissão Mundial para o Desenvolvimento em 1987 (a este propósito ver 



logo o desenvolvimento local deverá sempre contemplar os aspetos políticos, económicos e 
sociais conjugados pela ação dos diferentes movimentos (locais, nacionais ou 
transnacionais).  

Assim, preferimos à ideia de um desenvolvimento alternativo, ao conceito de 
alternativas ao desenvolvimento o que traduz uma rejeição do próprio paradigma (Escobar, 
1995:215), considerando que as alternativas ao desenvolvimento passam pelo local (Sousa 
Santos 2002b). Nesta perspetiva, as formas pós- desenvolvimentalistas têm a ganhar, como 
o demonstram as lutas em que se articula o ativismo local, nacional e global entendendo a 
diversidade cultural como impulso ao desenvolvimento. De acordo com uma perspetiva pós-
desenvolvimentalista face ao paradigma capitalista urge a formulação de um paradigma eco-
socialista cosmopolita capaz de permitir a criação de espaços mais igualitários, solidários e 
sustentáveis. Um novo localismo, onde as diferentes esferas (politicas, económicas e sociais) 
manifestam de forma diferenciada a sua ação, considerando os diferentes contextos, sendo 
que a unidade fundamental remete para a comunidade e, onde a partir da qual é possível 
uma revitalização dos processos de cidadania e democratização. 
 
2. O território da comunidade 
 

Falar de globalização neoliberal remete para a desterritorialização das relações 
sociais (Santos, 1996, 2001), onde a economia do conhecimento se desprende da 
necessidade de materialização da produção, alterando a noção de tempo/espaço, 
reconvertendo o território físico em espaço virtual. Do território espaço da comunidade nas 
sociedades pré-modernas, assume-se como o território vestefaliano do Estado-Nação 
homogéneo e universalista. Uma abordagem que numa pós modernidade carateriza-se pela 
“intensificação das interações e das interdependências, as relações sociais 
desterritorializam-se na medida em que passam a cruzar fronteiras” (Santos, 1996, p.54), 
enquanto o Estado cuja essência era a territorialidade deixa de se constituir como espaço 
privilegiado de interação tornando-se anacrónico, e simultaneamente emergem ao nível 
local ou regionais construídas a partir de velhos direitos: 

 
Este novo-velho localismo, até agora considerado um resíduo da pré-
modernidade, é agora recodificado como pós-moderno e assume mesmo 
uma dimensão epistemológica, com a reivindicação de um conhecimento 
local (…). Assenta sempre numa ideia de território seja ele imaginário, ou 
simbólico, real ou hiper-real. As relações sociais em que se traduz são 
investidas de uma complexa tensão interna, uma vez que a sua 
desterritorialização corre a par da sua e reteritorialização (Santos, 1996, 
p.54).  

 
O território é cada vez mais entendido como espaço virtual, heterogéneo, «glocal» 

(Stöer & Magalhães, 2005), obrigando-nos a repensar a conceção do que é um território 
educativo. Neste sentido, a escola que na modernidade serviu os propósitos do Estado-
Nação como a homogeneização e da universalização, ou seja “As instituições dos Estado-
Nação, tal como a escola pública, esforçam-se por se tornarem universais e por se 
promoverem como uma (...) cultura mundial comum” (Stöer & Magalhães, 2005, p.116). A 
                                                                                                                                                                                     
World Commission on Environment and Development (1987). Our Common futur. New York: United Nations 
General Assembly). O termo foi ainda usado na “Agenda 21 da Conferência das Nações Unidas, efetuada no Rio 
de Janeiro em 1992, bem como na Cimeira das Nações Unidas realizada em 2002, em Joanesburgo.  



escola, na atualidade, confronta-se com novos desafios. Assiste-se a uma deslocação dos 
poderes entendidos numa lógica «top-down», emanados de um estado todo-poderoso face 
aos cidadãos, mas “definidos a partir de identidades” (Stöer & Magalhães, 2005, p.116) 
impondo uma nova perspetiva de território onde “A tarefa é agora a de, a partir dela, 
reconstruir um arquipélago de racionalidades locais, nem mínimas nem máximas, tão-só 
adequadas às necessidades locais, quer existentes quer potenciais, e na medida em que elas 
forem democraticamente formuladas pelas comunidades interpretativas (Santos, 1996, 
p.98-99). Falar de território educativo e de territorialidades das políticas educativas no caso 
português supõe três dimensões nucleares (Sarmento, 1998, p. 45): 

a. Pilotagem local do sistema educativo, isto é a deslocação de um modelo 
centralizado para um modelo descentralizado e autónomo,  

b. Cooperação interinstitucional no plano local, deixando a educação de ser um 
atributo exclusivo de professores, alunos e pais para ser entendida como 
política social determinada pelo meio local; 

c. Fundamentação local das lógicas de ação onde as finalidades deixam de ser 
determinadas centralmente, mas atribuídas às comunidades locais.  

As escolas não podem ser entendidas numa dimensão física ou meras unidades 
administrativas, mas como verdadeiras redes educativas, na medida em que “o território 
educativo, ideia que o agrupamento de escolas pretende corporizar, é um espaço local de 
intervenção socioeducativa, com uma dimensão política, social, cultural, simbólica, e não 
apenas geográfica e subordinada à hierarquia escolar” (Ferreira, 2000, p. 145). Falar de 
território educativo, na nossa perspetiva e concordando com Caride, significa falar de 
comunidades e da teia de significados, relações, interdependências e influências recíprocas, 
conjugadas para o desenvolvimento de um projeto conjunto, pois como refere: “os 
indivíduos e os grupos e as redes presentes na escola estão-no também na comunidade 
local, não podendo ser concebidos uns sem os outros” (2000, p. 174). Uma conceção onde 
Administração Local deve assumir a sua responsabilidade nos planos de desenvolvimento 
integral do território, propondo, apoiando, catalisando esforços e liderando a rede de 
relações e funções que tornem operacionais as iniciativas acordadas e com o protagonismo 
de todos, numa concentração de esforços, recursos e de criação de um projeto partilhado de 
desenvolvimento territorial que incida na qualidade de vida das pessoas concretas que 
formam parte das comunidades.  

Os conceitos de território educativo e territorialidades das políticas educativas, no 
caso português, têm sido aplicados de forma indiferenciada. Contudo, parece-nos que a 
noção de território educativo remete-nos a uma conceção pluridimensional da escola, e 
simultaneamente, de contextualização das políticas educativas. No caso da educação das 
escolas do primeiro ciclo e da educação pré-escolar a sua natureza dispersa e fragmentada, 
não permitia os fundamentos para uma escola entendida enquanto “comunidade docente 
que tem capacidade e possibilidade de exercer e formar uma vontade coletiva” (Formosinho 
& Machado, 2005, p.114) impondo-se a necessidade de agregação de um determinado 
território e as diferentes unidades partilhando órgãos próprios comuns.24A noção de 
território educativo em Portugal é uma ideia presente desde a Lei de Bases de 1986, 
materializada no conceito de «agrupamento», cujas origens podemos remontar: i)Escolas 
Básicas Integradas (Despacho 33/ME/91); ii) As áreas escolares (Decreto-Lei n.º172/91;iii); 
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TEIP fase 1 (Despacho 147-B/ME/96), e os Agrupamentos de Escola (Despacho normativo 
n.º27/97, de 2 de junho).  

 
2.1 Os Agrupamentos de escola 
 

 A constituição dos Agrupamentos de Escola pretendia reforçar as iniciativas locais 
otimização dos recursos disponíveis e promoção da articulação curricular entre níveis de 
ensino, respeitando as especificidades locais e o PE de cada escola. Na sequência do 
Decreto-Lei nº 115-A/98, de 4 de maio, é promulgado o Decreto - Regulamentar nº 12/2000, 
que de acordo com o novo modelo de gestão das escolas são definidos como “uma unidade 
organizacional, dotada de órgãos próprios de administração e gestão, constituída por 
estabelecimentos de Educação Pré-Escolar e de um ou mais níveis e ciclos de ensino, a partir 
de um projeto pedagógico comum” (art.º 5º nº1), retomando a lógica presente no Despacho 
normativo n.º27/97. A ideia de Agrupamento mantêm-se no Decreto-Lei 75/2008 (art.º6), 
estando ainda expresso a possibilidade de agregação de agrupamentos em unidades 
administrativas de maiores dimensões (art.º7.º). A conceptualização da noção de território 
da comunidade educativa como espaço simbólico congrega diferentes conceções sobre a 
“educação, a cultura e a ciência, por orientações estratégicas de viabilização daquelas 
perspetivas, por valores, crenças e assunções, por padrões e protocolos de interação social 
na escola com o seu contexto e na sala de aula” (I Sarmento e Formosinho, 2010, p. 81-82), 
logo não podem ficar aprisionadas numa dimensão normativa. O território educativo da 
escola por sua vez insere-se no território espaço da comunidade tendo como interlocutor a 
administração local. Assim, e na sequência Decreto-Lei n.º144/2008, o Ministério da 
Educação contratualizou com os Municípios competências em matéria de educação e 
consequentes dotações orçamentais, em diferentes áreas, designadamente: a) Pessoal não 
docente das escolas básicas e da educação pré -escolar; b) Componente de apoio à família, 
(fornecimento de refeições e apoio ao prolongamento horário na educação pré-escolar; c) 
atividades de enriquecimento curricular no 1.º ciclo do ensino básico; d) Gestão do parque 
escolar no 2.º 3.º ciclos do ensino básico; e) Ação social escolar no 2.º e 3.º ciclo do ensino 
básico (refira-se que esta competência já era da autarquia no domínio da à educação pré 
escolar e ao primeiro ciclo do ensino básico); f) Transportes escolares relativos ao 3.º ciclo 
do Ensino Básico (art.º 2.º, nº2). A transferência de competências referentes à alínea a), c), 
d) fica dependente da existência de carta educativa bem como da celebração de contratos 
de execução por cada município (Ibidem nº2). No que se refere à gestão do pessoal não 
docente, parece-nos de salientar que o recrutamento; b) afetação e colocação do pessoal; c) 
gestão de carreiras e remunerações; d) poder disciplinar (art.º 5.º, nº1) constitui 
competência da autarquia que pode delegar nos órgãos de direção, administração e gestão 
dos agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas (Ibidem, nº2). Um quadro de 
descentralização de competências do ME para a autarquia, que por sua vez pode proceder à 
sua desconcentração nos diretores dos estabelecimentos de ensino não superior. Um 
quadro de competências que acrescenta responsabilidades e obrigações partilhadas no 
desenvolvimento comunitário, dos territórios educativos onde vivem as crianças e jovens de 
um determinado concelho. 

 
 
 
 



3. Metodologia de investigação: 
 

A apresentação deste artigo insere-se no âmbito de processo de investigação 
desenvolvido em torno de uma questão: “Os diferentes atores educativos nas suas 
comunidades são capazes de construírem espaços de autonomia nas suas escolas?”  

Um questionar do significado dos territórios educativos - os agrupamentos de 
escolas, bem como do seu significado para o desenvolvimento de uma autonomia de escola 
e da construção de uma escola comunidade educativa. A nossa opção pela pesquisa 
qualitativa fundamenta-se no nosso próprio objeto de estudo: as comunidades enquanto 
territórios educativos constituídos em torno dos agrupamentos de escolas, bem como das 
ações desenvolvidas pelos atores capazes do estabelecimento de espaços/práticas de 
autonomia, por oposição a uma prática normativa sem “qualquer referência à dimensão 
ideológica, política e ética da dinâmica escolar” (Santos Guerra, 2002, p.36). A abordagem a 
partir do estudo de caso possibilitou-nos a análise intensiva em amplitude e profundidade e 
a utilização das várias técnicas face a problemática, isto é o reforço/construção da 
autonomia de escola e aprofundamento da ideia de comunidade educativa, enquanto 
projeto coletivo de construção de um território «simbólico» posicionando-se face ao 
território normativo: Agrupamentos de Escolas do concelho de Gondomar, através dos seus 
atores pais, associações de pais, autarquia, e representantes de órgãos de gestão de topo 
(CP, CG; DE) nos Agrupamentos de Escolas do concelho de Gondomar. A nossa questão de 
partida permitiu-nos a traçar o rumo e a definição dos grandes eixos de investigação, 
designadamente a problemática da autonomia e das diferentes dimensões de que se 
reveste, quando relacionada com os territórios educativos e a designada territorialização das 
políticas educativas em Portugal, associando-a ao Decreto - Lei n.º 75/2008 (Autonomia, 
administração e gestão do ensino não superior). Uma abordagem holística capaz de nos 
permitir um estudo em profundidade (Oliveira, 2010, p. 78), neste caso a importância que 
assumem as escolas e as respetivas comunidades no âmbito do desenvolvimento 
comunitário.  
 
 
4. O território educativo do concelho: a rede escolar 
 

A caracterização da rede privada25 referente ao pré-escolar (setembro e outubro de 
2011) demonstra a existência de uma oferta significativa de escolas de Jardim de Infância 
privadas e uma cobertura insuficiente da rede pública. De acordo com os dados do INE com 
referência a 2007/2008 a taxa bruta de frequência da pré-escolar situava-se nos 48,6% (INE, 
dados obtidos 25/11/11), subindo para 55,7% em 2010/2011 (proposta em discussão do 
PEM do Município de Gondomar, p. 14). Refira-se ainda a existência de Centros de 
Solidariedade Social destinadas a apoio à infância, ou com necessidades educativas especiais 
como a APPC (Valbom); o centro de reabilitação da Areosa. No ensino particular contam-se 
ainda três colégios e dois externatos26. 

A rede escolar pública do concelho de Gondomar no início do ano letivo de 2011-
2012 era constituída por 41 estabelecimentos de Educação Pré-Escolar (Jardim-de-infância) 
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 A caracterização dos territórios educativos em estudo compreende os dados obtidos entre setembro de 2011 
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e 61 estabelecimentos de ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico, distribuídos por onze 
agrupamentos de escolas: Gondomar; Fânzeres; Canedo; Jovim e Foz do Sousa; Rio Tinto; 
Rio Tinto 2; Baguim; À Beira Douro; São Pedro da Cova; Valbom e Pedrouços. 
Maioritariamente, as escolas sede localizam-se nas EB2/3, à exceção do Agrupamento de 
Valbom (Escola Secundária Marques Leitão) e o Agrupamento de Escolas à Beira Douro 
(Escola Secundária à Beira Douro). Quanto às escolas secundárias não agrupadas refira-se: 
escola secundária de Gondomar; Rio Tinto e São Pedro da Cova. No que concerne a 
formação profissional destaca-se a existência dos Centros Novas Oportunidades, bem como 
de outros centros de formação, nomeadamente: Centro de Formação de Escolas Júlio 
Resende; ACIG (Associação Comercial e Industrial de Gondomar), bem como o IEFP (Instituto 
de emprego e formação profissional). De acordo com os dados do ME (Departamento de 
avaliação Prospetiva e Planeamento) e PE do Município de Gondomar, a taxa de cobertura 
do Pré escola (55,7%) constitui a mais baixa da região norte (83,9%) e inferior à taxa nacional 
(83,4%). Não obstante o progressivo aumento das taxas de escolarização nos restantes níveis 
de ensino, situou-se no ano letivo de 2010/2011 em 107,8, ficando abaixo da taxa de 
escolarização nacional (130,6), bem como regional (131,8). Segundo os dados recolhidos a 
partir da proposta do PE do Município 48,5% dos alunos frequentam as escolas das 
freguesias onde residem, 19,2% outra freguesia do concelho, 32,3% frequentam 
estabelecimentos fora do concelho de Gondomar (PE do Município de Gondomar, p.16). No 
que concerne aos agrupamentos supramunicipais como o Agrupamento de Escolas de 
Canedo (Santa Maria da Feira e Gondomar) e o Agrupamento de Escolas de Pedrouços (Maia 
e Gondomar) conduzem a movimentações de alunos de um para outro concelho. 

 
4.1.A comunidade e o desenvolvimento da comunidade a partir do PE 

 
Neste estudo foram considerados nove Agrupamentos Verticais de Escola, tendo por opção 
metodológica excluído secundárias não agrupadas, bem como os dois Agrupamentos 
supramunicipais existentes no concelho em estudo. Na análise dos Projetos Educativos (PE) 
de Agrupamento não foram considerados dois, por estarem no termo da vigência e ou em 
processo de construção devido a uma agregação. As entrevistas aos diretores (oito) 
realizaram-se em abril e maio, de 2012. Numa primeira leitura e análise dos dados obtidos 
constatamos que as preocupações com a necessidade do desenvolvimento da comunidade 
são entendidas pelas escolas, desde logo nos respetivos PE. Verifica-se uma forte intenção 
na necessidade de conhecer o meio cultural e social de onde procedem as crianças e jovens 
que frequentam as escolas dos respetivos Agrupamentos. Este estudo alicerça-se na análise 
de conteúdo pelas possibilidade que nos oferece, designadamente, a possibilidade de inferir 
conhecimentos relativos às condições de produção (ou eventualmente, de receção), 
recorrendo a indicadores, e assinalando como fases a: a) Descrição: enumeração das 
características do texto, resumida após tratamento; b) Inferência: permite a passagem 
explícita e controlada da 1.ª fase à seguinte; c) A interpretação (a significação concedida a 
estas características) (Bardin, 1977/2009, p. 43-44). Uma compreensão das ações que 
ocorrem na escola, o que se traduziu na adoção de um modelo sistémico capaz de nos 
permitir uma abordagem ao estudo da escola, de molde à compreensão dos diferentes 
elementos dinâmicos em interação:  
 

Elementos que influyen  en la determinacción de los intercambios de 
significados y condutas dentro de la institucion  escolar, así como la 



naturaleza tácita, imperceptible y pertinaz de los influjos y elementos 
que  configuran la cultura cotidiana (Pérez Gómez, 1998, p.12). 
 

Assim e de acordo com a análise categorial constamos na análise do PE dos Agrupamentos a 
baixa escolarização dos agregados familiares dos alunos é referida como constrangimento 
(tabela n.º1). 
 

Agrupamentos =N % 

Agrupamento A1 0 0% 

Agrupamento A2 1 0,98% 

Agrupamento A3 3 1,61% 

Agrupamento A4 2 0,77% 

Agrupamento A5 6 1,08% 

Agrupamento A6 3 0,31% 

Agrupamento A7 0 0% 

Tabela n.º1 Habilitações Académicas dos pais e ou Encarregados de Educação 
Nota: A % é em relação às referências de cada PE 

 
O grau de escolaridade das famílias é referido como sendo baixo (e em concordância 

com os dados de referência do INE), pois existe uma percentagem elevada de pais que 
apresentam “habilitações literárias baixas, prevalecendo algum analfabetismo e pouca ou 
nenhuma formação/qualificação profissional” (PE, Agrupamento A3), e cuja distribuição 
indicia complexidades particulares e diferenciadas. Relativamente, aos pais mais jovens em 
alguns casos verifica-se o uma maior escolarização, o que acompanha a tendência do 
município “ a maioria dos pais possui apenas o 1º ou 2º ciclos sendo esta percentagem no 
caso dos Jardins de Infância (JI) de 60,3% e no caso das Escolas Básicas de75% o que também 
demonstra que a escolaridade tem vindo a aumentar apresentando, por isso, os pais mais 
novos um grau de escolaridade superior (PE, Agrupamento A1). Por sua vez, os 
agrupamentos de escola refletem as características do próprio concelho podendo mesmo 
apresentar défices ainda mais complexos, onde “metade da população, 57,5%, não possui 
nenhum nível de ensino ou somente do 1º ciclo” (PE, Agrupamento A6). 

Na análise dos aspetos relacionados com a situação socioeconómica dos agregados 
familiares27 é referida a dependência do Rendimento Social de Inserção, pois como é 
salientado num dos PE’s, segundo a: “ Comissão Local de Acompanhamento - CLA de 
Gondomar, em Dezembro de 2008, [...] possuía 1208 beneficiários do RSI, o que representa 
5,5% da sua população” (PE, Agrupamento A3). Na leitura efetuada pelos atores da escola e 
da sua própria cultura escolar é salientado o distanciamento entre os dois sistemas: a cultura 
da escola e do meio em que a mesma se insere sendo frequente formulações como: “a 
população discente caracteriza-se por um baixo nível de expectativas sociais, académicas, 
culturais e profissionais, que se traduzem numa desvalorização da vida escolar no projeto de 
vida” (PE, Agrupamento A5), ou como é ainda salientado o distanciamento face à cultura 
escolar “De um modo geral, os alunos são oriundos de famílias que apresentam uma cultura 
predominantemente oral; famílias que não experienciaram a escola ao nível em que se 
encontram os seus filhos/educandos” (PE, Agrupamento, A4).   

                                                           
27

 Os Projetos educativos analisados são resultantes da aplicação do decreto-lei 75/2008 pelo que a sua 
entrada em vigor data, maioritariamente de 2009.  



Deste modo e como referiria um dos diretores entrevistados “A escola dava de 
comer, a alguns deles. A expetativa que alguns pais tinham em relação à escola estava 
cumprida. O problema é que a escola tinha problemas de se afirmar. Porque obviamente, se 
a base se os EE, os pais e depois os alunos conferiam pouca importância à escola, isso depois 
traduzia-se em tudo.” (Diretor do agrupamento M). 

 
4.2 Absentismo e abandono escolar 
 

Relativamente às taxas de abandono, estas constituem uma preocupação evidente 
nos diferentes PE’s analisados, e evidenciado na proposta de PEM (2012, p. 57).28 

 
 
 
 

  Absentismo escolar Abandono escolar 

Agrupamentos  N= % N= % 

Agrupamento A1 0   3 0,41 

Agrupamento A2 0   1 0,28 

Agrupamento A3 1 0,07 2 0,37 

Agrupamento A4 2 0,44 5 0,76 

Agrupamento A5 0   0 0 

Agrupamento A6 1 0,04 6 0,83 

Agrupamento A7 0   1 0,38 

Tabela n.º2 Abandono e absentismo escolar 

 
 
De acordo com a análise dos PE´s é evidente a preocupação com o abandono escolar, 

o que se refle nos objetivos traçados para os respetivos agrupamentos de escola, 
designadamente “Promover processos de discriminação positiva para crianças em risco de 
insucesso ou abandono escolar” (PE, Agrupamento A4). O território do concelho de 
Gondomar é considerado o oitavo maior da Área Metropolitana do Porto (131,9 km2), 
predominantemente urbano, em termos de população residente é o mais populoso da AMP, 
com 168.205 habitantes e que segundo a caraterização efetuada pelos agrupamentos nos 
respetivos PE apresenta uma problemática social e cultural capaz de condicionar a ação da 
escola, desafiando-as simultaneamente para o estabelecimento de objetivos para o 
desenvolvimento das suas comunidades. Desde logo, os PE´s evidenciam a vontade de 
promoverem ações capazes de promoverem o estabelecimento de uma relação escola – 
comunidade, no sentido da construção de uma escola comunidade educativa. 

 
4.3 Envolvimento e participação da comunidade  

 
Nos objetivos enunciados nos PE,s são identificados objetivos tendentes à promoção do 
envolvimento e participação da comunidade na vida do Agrupamento através da valorização 
da sua própria cultura, sendo a mesma entendida com potencial para o próprio 
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desenvolvimento da comunidade pois como é referido por um dos agrupamentos de Escola: 
“Estes aspetos podem constituir um obstáculo ao contacto formal com a escola, se esta não 
lhes devolver uma imagem valorizada de si mesmas, da sua cultura e do seu modo de vida” 
(PE. Agrupamento A4).   

 

 
Participação dos Pais 

Envolvimento dos pais no 
PAA 

Relação escola - família 

Agrupamentos  =N % =N % =N % 

Agrupamento A1 2 0,52 2 0,36 0 0 

Agrupamento A2 1 0,28 1 0,31 1 0,33 

Agrupamento A3 1 0,43 2 0,77 0 0 

Agrupamento A4 2 0,28 4 1,04 5 1,83 

Agrupamento A5 1 0,2 1 0,11 1 0,19 

Agrupamento A6 1 0,06 0  0 3 0,21 

Agrupamento A7 0 0 0  0 1 0,28 

Tabela n.º3 Aspetos identificados nos PE´s a desenvolver 

 
Nesta construção coletiva de um novo espaço simbólico, a comunidade educativa do 

território do agrupamento, bem como da multiplicidade de dimensões de que se reveste e 
das suas necessidades específicas, cruzando-o com os resultares preliminares das entrevistas 
aos diretores, permite-nos considerar, mais do que conclusões aspetos a investigar e 
aprofundar. Neste sentido, refira-se a importância da formação de adultos no espaço dos 
agrupamentos de escola e da sua relação com a melhoria dos resultados escolares, bem 
como da relação estabelecida entre a escola e a comunidade. Igualmente, assume-se como 
decisivo o contributo dos aspetos formativos informais desenvolvidos pela escola na 
comunidade para o desenvolvimento comunitário. Na análise dos resultados preliminares, 
os objetivos percecionados pelos atores como primordiais, nesta mudança na relação escola 
- comunidade educativa são evidenciados no discurso dos atores. “Começou pela própria 
formação de adultos e que depois passou por outro tipo de iniciativas que… que … 
nomeadamente as conferências, ciclo de conferências que promovemos aqui bienalmente, e 
também tentar de alguma forma cativar os membros que andavam por algumas associações 
de pais” (Diretor de Agrupamento X). Por outro lado, a intencionalidade pedagógica na 
mudança na relação surge como forma de suporte ao desenvolvimento da própria escola 
quando alicerçada na ação dos diferentes atores da comunidade e já não nos protagonistas 
tradicionais: professores e alunos, onde as parcerias e a cooperação são referidas como 
centrais na mudança na relação “quando tomei posse foi abrir a escola à comunidade 
educativa e a comunidade à escola porque era uma escola muita fechada até havia 
problemas de relacionamento, alguns complexos” (Diretora de Agrupamento Y).  
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