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Políticas Educativas para a infância: o caso da Educação Pré-Escolar
em Portugal (1995-2010)
Emília Vilarinho
Resumo
Neste texto pretendemos analisar criticamente o processo de implementação do
novo projecto político da Educação Pré-Escolar em Portugal, entre 1995 e 2010, em
particular a emergência de novo padrão de governação deste nível de educação e os seus
efeitos na promoção da igualdade de oportunidades de acesso das crianças a uma educação
de qualidade. Procura-se identificar e problematizar os alicerces da construção do novo
projecto da Educação Pré-Escolar, os seus grandes eixos legitimadores e os papéis que o
Estado e o terceiro sector foram assumindo na sua implementação, num quadro de uma
conjuntura nacional e transnacional em que são visíveis as crescentes influências dos
processos de globalização e transnacionalização, com repercussões nas políticas educativas,
e nos direitos das crianças à educação. O quadro teórico de análise e problematização do
objecto da investigação centra-se nos domínios da Política Educativa e da Sociologia da
Infância e Educação.
A partir de um estudo de caso, centrado na análise da implementação da
componente de apoio à família em jardins de infância públicos, conclui-se que houve uma
melhoria na expansão da oferta educativa, contudo verificam-se problemas na
implementação do novo modelo e foram criados novos obstáculos à igualdade de acesso das
crianças à educação.
Palavras-chave: Infância, Políticas Educativas, Estado, Governação, Terceiro Sector
ABSTRACT
This text aims to critically review the implementation of a new policy regarding preschool
education in Portugal, between 1995 and 2010, particularly an emerging preschool new
governance approach, as well as its effects in what concerns the promotion of children equal
opportunities to quality education.
Additionally, it seeks to identify and question the foundations of the preschool education
new project, its major axes of legitimacy and the roles played by both the State and the third
sector in its implementation. Once the external influences are growing, it is evident the rising
tide of globalization processes and transnationalization in educational policy and in the
children rights to access the education.
The theoretical background analysis and questioning of the research focuses in the areas of
Education Policy and Sociology of Childhood and Education.
From a case study focusing on a study relating to family’s support in public kindergartens, it
is concluded that there has been an improvement as far as the expansion of education is
concerned, however problems concerning the new model implementation and new barriers
to children equal access have been posed.
Keywords: Childhood, Education Policy, State, Governance, Third Sector
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1. O Quadro Teórico de Referência

Na elaboração deste trabalho de investigação partimos com a preocupação de evitar
a “desconexão substantiva das pesquisas em política educacional da arena geral da política
social” (Ball, 2006: 24) de modo a não desconectar a educação das crianças do conjunto de
mudanças económicas, políticas e culturais mais gerais e, entre outros aspectos, ter mais
condições para observar o impacto e os efeitos nas diferentes famílias das transformações
produzidas na provisão da educação. Na linha de S. Ball (2006), consideramos que o
isolacionismo empírico-analítico da educação face a outros campos da política social
contemporânea é visível em algumas análises das políticas de educação de infância.
Situando-nos no campo da sociologia das políticas educativas, a focalização no papel
do Estado ganha centralidade na análise das mesmas, pela necessidade de compreensão da
fonte e da natureza da estabilidade e da mudança em educação (Antunes, 2004: 38). Neste
sentido, a abordagem teórica centrada no Estado, proposta por Roger Dale foi fundamental
para o nosso trabalho. De facto, o Estado, desde a emergência do projecto da modernidade
capitalista, passando pelo desenvolvimento de sociedades com regime socialista (não
democrático), pelas sociedades com regime capitalista ditatorial, pelas sociedades com
regime capitalista democrático até às mais recentes reconfigurações do mesmo tornou-se o
principal protagonista (mas não o único) na concepção e desenvolvimento dos sistemas
educativos. Apesar da centralidade do Estado, esta não pode ser entendida como
exclusividade, controlo ou dominação do campo ou dos processos de actuação (cf. Dale,
1988: 18-9). Entender o Estado como protagonista exclusivo colocaria em causa a
compreensão de qual a fonte da política educativa em torno da relação Estado, economia e
a sociedade civil. Por outro lado, a configuração do serviço educativo sucede de modalidades
desenhadas de financiamento, fornecimento e regulação. Estas operações podem ser
coordenadas pelo Estado, pelo mercado ou pela comunidade (terceiro sector e outras
entidades referenciáveis à sociedade civil). Esclarecer, entre outras dimensões, qual a
combinação institucional que prevaleceu, num dado momento e num dado sector, e as suas
consequências para as políticas e para as práticas, torna-se fundamental na análise das
políticas educativas. Neste trabalho procurámos compreender o conteúdo desta afirmação,
a partir da análise do processo de implementação do Programa de Expansão e
Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar. Na linha de Roger Dale, a focalização no Estado
não impede que se reduza a complexidade dos fenómenos inerentes à definição da política,
nem que desta focalização resulte um novo reducionismo determinista. Daí que, o mesmo
autor (Dale, 1988, 1989,1994) defende a necessidade do estudo da política de educação (the
politics of education), distinguindo-a conceptualmente de política educativa (education
politics). O estudo da política de educação leva à investigação do processo de constituição da
agenda para a educação (a definição dos objectivos, problemas, prioridades, expectativas),
de modo a compreender como são traduzidas as dinâmicas macro-sociais dos contextos
económico, político, cultural e ideológico na definição da agenda política. Esta forma e nível
de análise permitirá sinalizar e compreender as mediações (das estruturas e processos)
entre as dinâmicas macro-sociais de naturezas políticas, económicas e culturais e as políticas
educativas promovidas. O estudo da política educativa (education politics) orienta para a
análise das formas como a agenda é concretizada. Ou seja, é importante analisar como ela é
interpretada e recebida pelo conjunto de actores envolvidos, as relações e condições sociais
que confrontam, as interacções e os efeitos destas dinâmicas (cf. Dale, 1994: 35-7).
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Estando o nosso estudo centrado na análise da trajectória de uma medida política
(Ball & Shilling, 1994: 2), consideramos também muito útil utilizar como referencial teórico a
abordagem de ciclo de políticas (policy cycle approach) proposta por Stephen Ball e seus
colaboradores (Bowe, R.; Ball, S.; Gold, A., 1992 e Ball, S., 1994). A abordagem de ciclo de
políticas adopta uma orientação pós-moderna (cf. Mainardes, 2006) que valoriza a natureza
complexa e conflitual da política educacional, os processos micropolíticos e a acção dos
profissionais e outros agentes que influenciam e implementam as políticas ao nível local.
Esta abordagem do ciclo de políticas não só rompe com a linearidade de outros modelos de
análise de políticas, como abre a possibilidade da compreensão da complexidade da política
investigada, da pluralidade e do carácter dialéctico do processo político, dos interesses e
sentidos dados pelos diferentes actores. Por outro lado, permite restituir sentidos das
interacções dos contextos macro e micro na análise das políticas educativas. O ciclo contínuo
de políticas, de Ball (1994), é constituído por diferentes arenas de acção ou campos de acção
política que envolvem disputas entre grupos de interesse: o contexto de influência, o
contexto de produção de texto, o contexto da prática, o contexto de resultados/efeitos e o
contexto de estratégia política. Estes contextos estão inter-relacionados, não são etapas
lineares nem têm uma dimensão temporal ou sequencial. A utilização deste referencial
teórico-analítico permitiu-nos fazer uma análise crítica da trajectória das novas políticas de
Educação Pré-Escolar desde a proposta de formulação inicial à publicação da Lei-Quadro e
outros normativos regulamentadores, até à sua implementação no contexto da prática e a
alguns efeitos produzidos.
A construção das políticas de Educação de Infância é um processo complexo em que
são múltiplos e diversificados os actores e as instâncias que nele interferem, apesar de estes
assumirem níveis diferentes de envolvimento, responsabilidade e poder, sendo visível a sua
influência no processo e no resultado das medidas implementadas. Importa desde já realçar
que a definição das políticas e mudanças introduzidas são também moldadas pelas
perspectivas internacionais, nomeadamente europeias, acerca da educação e dos cuidados
para a infância. Neste caso, trata-se de orientações, entendimentos e compromissos
políticos assumidos (metas a atingir, objectivos) aos quais Portugal se vincula como país
integrante da União Europeia.
Se, na análise das políticas públicas, é importante ter em atenção os processos de
influência e de regulação supranacional, também é fundamental ter em conta as
especificidades históricas, políticas e culturais da Educação Pré-Escolar, de modo a que se
possa evidenciar a realidade portuguesa que, embora “contaminada” por factores, conceitos
e modelos exógenos, não é uma mera cópia dos modelos preconizados pelas instâncias
internacionais e transnacionais. Como referem L. C. Lima e A. J. Afonso (2002: 12) “a
expressão de uma política educativa, em todo o caso, raramente escapa à heterogeneidade
dos discursos reformadores ou à pluralidade de interesses e de lógicas mesmo que entre os
sectores que a promovem ou apoiam, nunca resultando, portanto, em realidades unas ou
homogéneas”. Ter em conta este aspecto na nossa análise é particularmente relevante, uma
vez que, neste nível de educação em Portugal, e com maior expressão no período entre 1995
e 2002, a negociação com a administração local e os parceiros sociais foi determinante (cf.
Vilarinho, 2011) para a concretização das medidas políticas previstas no Programa de
Expansão e de Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar. Aqueles parceiros sociais,
legitimados por um mandato de representatividade das instituições particulares sem fins
lucrativos que prestam serviços para a infância, reforçados com a assinatura do Pacto de
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Cooperação para a Solidariedade Social117, em 1996, não só alargaram o campo de disputa
entre os interesses da rede pública e da rede privada, como através das parcerias
estabelecidas com o Estado introduziram algumas especificidades nos modos de definição e
decisão política, no financiamento e nos padrões e modalidades de governação.

2.

As Políticas de Educação Pré-Escolar em Portugal após a publicação da Lei- Quadro

2.1. Um novo questionamento do período de revitalização (?): o ponto de partida

A publicação da Lei n.º 5/97, de 10 de Fevereiro - Lei-Quadro da Educação Pré-Escolar
- é um marco fundamental na recente história deste nível de Educação em Portugal.
Na investigação por nós produzida (Vilarinho, 2000), onde procuramos compreender
e questionar a construção das políticas de Educação Pré-Escolar no período compreendido
entre 1977 e 1997, através da análise do papel do Estado na definição e desenvolvimento
deste nível de educação, identificamos três fases: I – Fase da Criação, Normalização e
Expansão da EPE (1977-1986); II - Fase de Retracção (1986-1995) e III - Fase de Revitalização
(?) (1995-1997). Dada a proximidade temporal da conclusão do trabalho com a publicação
da Lei-Quadro da Educação Pré-Escolar e com o Decreto-lei n.º 147/97, não foi possível
deixar de nos interrogarmos se estaríamos a iniciar uma fase de Revitalização deste nível de
educação. Os discursos políticos e as medidas legislativas118, associadas a alguns factos
políticos, como a criação do Gabinete Interministerial para a Expansão e Desenvolvimento
da Educação Pré-Escolar (GIEDEPE), a elaboração do Pacto Educativo e a assinatura do Pacto
de Cooperação para a Solidariedade Social com diversos parceiros sociais indicavam, ainda
que de forma difusa e revestida de algumas ambiguidades, que o futuro poderia trazer
mudanças significativas para a educação das crianças.
Todavia, apesar do discurso e das práticas generosas dos governantes e responsáveis
dos gabinetes ministeriais, havia aspectos que nos levavam a questionar os sentidos da
orientação política e seus efeitos na redefinição do papel do Estado. A principal questão
tinha que ver com a redefinição do conceito de rede de Educação Pré-Escolar. Esta passou a
designar-se por Rede Nacional de Educação Pré-Escolar, integrando a rede pública e a rede
privada. As nossas dúvidas em relação aos sentidos da política advinham essencialmente do
seguinte:
i)
O que se passou no período anterior – fase de retracção – em que, sobre fortes
pressões da opinião pública e a terminar a legislatura, o governo social-democrata publicou
o Decreto-lei n.º 173/95, de 20 de Julho. Neste decreto, o Estado não assumiu o papel de
promotor directo da criação de novos jardins de infância, mas sim incentivou a diversificação
da oferta e das entidades promotoras, favorecendo, deste modo, a introdução de
117

Assinado entre o Governo, a Associação Nacional dos Municípios Portugueses, a Associação Nacional de Freguesias, a União das
Instituições Particulares de Solidariedade Social, a União das Misericórdias Portuguesas e a União das Mutualidades Portuguesas.
118

Recorde-se que foram autorizadas as portarias, “congeladas” pelo Governo anterior, de criação de novos jardins de infância da rede
publica.
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mecanismos de mercado educacional neste nível de educação. Se esta iniciativa legislativa
não fosse abortada pela não adesão dos principais promotores da rede privada, as IPSS, e
pelos municípios, ela poria em causa a igualdade de oportunidades educativas das crianças a
este bem educativo;
ii)
O facto de as políticas internacionais serem cada vez mais influenciadas pelos
processos de globalização económica e onde, inserido nas reformas neoliberais, tem
emergido o discurso apelativo à participação da sociedade civil, aqui entendido como uma
forma de resolver a retracção do Estado na promoção de políticas sociais (cf. Montaño,
2002). Esta constatação obrigou-nos a estar vigilantes e a tentar compreender que
orientação política estaria agora subjacente ao programa governamental para este nível de
educação. No momento, a desconstrução do discurso da “mobilização cívica” tão presente
no Pacto Educativo do XIII Governo Constitucional era uma tarefa impossível de realizar com
mais rigor porque a sua materialização em medidas concretas era ainda muito incipiente;
iii)
As razões históricas associadas à criação dos serviços de atendimento às crianças, a
forte visibilidade da função social de apoio às famílias junto das comunidades, a
fragmentação institucional reforçada pelas ambiguidades na definição do campo das
políticas (política social/familiar/educativa) perpetuadas até à publicação da Lei n.º 5/97,
provocarem que a consciência cívica de que o fornecimento gratuito da Educação PréEscolar é um dos direitos das crianças à educação seja ainda muito frágil na sociedade
portuguesa. Assim, e até pela não obrigatoriedade de frequência das crianças, este nível de
educação era mais permeável à introdução de medidas de pendor mais assistencialistas e
privatizantes do que em qualquer outro nível do sistema educativo.
Assim, não sendo para nós perceptível, questionamos que papel o Estado reservaria a
si próprio na promoção daquele projecto político: o de regulador e avaliador e/ou de
promotor? Salientámos as implicações que teriam na promoção das igualdades de
oportunidades educativas as orientações que não salvaguardassem e ampliassem o sistema
público e gratuito de Educação Pré-Escolar.
2.2. Eixos estratégicos de desenvolvimento: um contributo para a análise da sua
implementação
No trabalho de investigação desenvolvido procurámos analisar e compreender
diferentes sentidos das mudanças operadas na educação pré-escolar, bem como os efeitos
produzidos na promoção de igualdades de oportunidades educativas às crianças desta faixa
etária. Neste tópico, interessa-nos, em particular, identificar os eixos estruturantes de
desenvolvimento e expansão deste nível educativo e observar os instrumentos de acção
política que o Estado concebeu e usou para a concretização das medidas preconizadas.
Interessa-nos igualmente introduzir na reflexão os múltiplos sentidos que os diferentes
intervenientes neste processo de implementação foram atribuindo às mudanças que foram
introduzidas e a apreciação que delas fazem.
A partir da análise do conjunto de documentos e normativos, dos discursos e
depoimentos de responsáveis políticos, identificamos três eixos estratégicos de
desenvolvimento das políticas:
i) Ao nível da rede - a reorganização e a expansão da oferta;
ii) Ao nível da concepção - a consolidação da Educação Pré-Escolar como primeira etapa da
Educação Básica e como serviço básico de apoio à família;
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iii) Ao nível organizacional - a promoção da qualidade e a implementação do modelo
integrado de serviços.
2.2.1. A Reorganização e a expansão da Rede e as parcerias com o terceiro sector

A Lei-Quadro e o Decreto-Lei n.º 147/97 de 11 de Junho que a regulamentou
redefinem a rede de Educação Pré-Escolar. Esta passou a ser designada por Rede Nacional
de Educação Pré-Escolar integrando, numa só rede, as anteriores redes pública, privada e
privada solidária sem fins lucrativos. A rede passou a ter a tutela pedagógica do Ministério
da Educação procurando o Governo português, desta forma, resolver alguns dos problemas
identificados neste nível de educação – a desarticulação interministerial, a fragmentação
institucional e sócio-jurídica derivada da diversidade de promotores e de diferentes tutelas
ministeriais e a predominância da função assistencial sobre a educativa nos jardins de
infância da rede privada. Um conjunto de outros problemas identificados era a baixa taxa de
cobertura nacional, as assimetrias regionais de oferta e consequentemente as desigualdades
de acesso das crianças à Educação Pré-Escolar. Neste sentido, uma das metas a atingir era a
expansão significativa da oferta pré-escolar. Assim, no Plano de Desenvolvimento e
Expansão da Educação Pré-Escolar, as metas traçadas apontavam para que, até ao final do
século XX, a oferta global da Educação Pré-Escolar fosse a seguinte: para as crianças de 5
anos - 90%; para as crianças de 4 anos – 75%; e para as crianças de 3 anos – 60%. Estas
metas significavam um aumento de 20% da oferta e a possibilidade de mais 45.000 crianças
poderem frequentar este nível de educação.
Segundo dados do GEPE-ME (2009)119, a taxa de pré-escolarização teve um aumento
de quase 30% nas últimas duas décadas (início década de 1990 - 50,7%; ano escolar 2007/08
- 79,8% . Com base na mesma fonte, verifica-se que essa taxa não é uniforme em todas as
idades: em 2007/08 a pré-escolarização das crianças de 5 anos estava já próxima dos 90%,
mas, para as crianças de 3 anos ficava-se pelos 64,9%. Os últimos dados disponíveis indicam
que em 2010 a taxa real de pré-escolarização era de 83,9% e em 2011 era de 85,7%
(PORDATA, 2012).
Da análise documental e dos discursos políticos concluímos que entre 1995 e 2002, a
governação socialista aproximou-se das políticas da terceira via (cf. Vilarinho, 2011). Uma
primeira constatação é que o governo socialista propôs-se desenvolver e expandir a oferta
educativa pré-escolar de forma diferente. A estratégia de expansão passou pela mobilização
do terceiro sector. A rede solidária, pela via da contratualização, tornou-se pública e neste
sentido o Estado, pelo menos em termos formais, garantiu o acesso gratuito à componente
educativa da Educação Pré-Escolar. No entanto, ao criar um novo modelo organizacional
para os jardins de infância da rede pública, com a extensão de horário, não salvaguardou a
gratuitidade da componente de apoio à família. Deste modo, questionamos quais os efeitos
práticos desta medida, no que concerne à promoção da igualdade de acesso à Educação PréEscolar Este último aspecto é aquele que se reveste de maior novidade e importância e que
neste texto pretendemos dar maior destaque120. Uma segunda constatação foi a de que nos
dois ciclos de governação do Partido Socialista observou-se uma recomposição do Estado,
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Cf. Capucha et al (2009)
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Retomaremos estes aspectos mais adiante, apresentando de forma sucinta dados de um estudo de caso realizado num concelho do
norte de Portugal.
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onde o Terceiro Sector ganha mais visibilidade e protagonismo na implementação de
políticas sociais e onde o Estado remete para si próprio, cada vez mais, os papéis de
Regulador, de Avaliador e de Articulador. Ao nível da Educação Pré-Escolar, naquele ciclo
político, o Estado parece ter tido como preocupação central na edificação do projecto
assente num quadro normativo extenso, que regulasse as diferentes dimensões do
desenvolvimento do projecto, instituindo formas diferentes de coordenação, controlo e
governação da rede nacional de Educação Pré-Escolar.
2.2.2 A Concepção de Educação Pré-Escolar e o novo Modelo Organizacional

A consolidação da Educação Pré-Escolar como primeira etapa da Educação Básica
(1998/2002)

A história da Educação Pré-Escolar tem revelado como se tem redefinido a função
social dominante deste nível de educação. De uma função eminentemente assistencial e de
guarda, ao longo da segunda metade do século XX foi ganhando mais visibilidade a função
educativa. Como E. Plaisance (1986) demonstrou no trabalho desenvolvimento sobre as
escolas maternais francesas na década de 1980, o aumento da frequência daquelas
instituições pelas crianças da classe média está relacionado com a assumpção da sua função
educativa. A redefinição social da infância, o olhar as crianças dos 3 aos 6 anos como sujeitos
culturais (cf. Chamboredon & Prévot, 1982) e a procura de acumulação de capital cultural
pela classe média, foram factores que reforçaram a função educativa das instituições préescolares. Este movimento consolidou-se e a Educação Pré-Escolar passou a integrar os
sistemas educativos. Em Portugal, é com a criação da rede pública que a função educativa
ganhou maior visibilidade social. Todavia, como já referimos, as diversidades histórica e
institucional dos jardins de infância portugueses influenciavam práticas onde a disputa entre
as funções social e educativa eram permanentes. É com a Lei n.º 5/97, de 5 de Fevereiro, LeiQuadro da Educação Pré-Escolar, que este nível de educação é consagrado como a 1ª etapa
da Educação Básica. Neste sentido, o Ministério da Educação assume a tutela pedagógica em
todos os estabelecimentos de Educação Pré-Escolar da rede nacional.
Com a continuidade do Partido Socialista no governo, no ciclo político de 1999-2002,
são reafirmadas as grandes linhas traçadas para o desenvolvimento da Educação Pré-Escolar.
O ministro da educação de então, Augusto Santos Silva, na exposição dirigida, a 11 de
Outubro de 2000, ao Conselho Nacional de Educação sobre as grandes opções da política
educativa para 2001 e no quadro do PRODEP, afirmava121:
“A valorização da Educação Básica parece-me constituir a aquisição maior da democracia
portuguesa em matéria de educação; e são óbvias as consequências desse reconhecimento.
Em anos mais recentes, também se tornou claro, para todos os agentes da sociedade
portuguesa que falamos em Educação Básica, e não apenas em ensino básico, para
assinalar que começa pela Educação Pré-Escolar, configurando esta, por isso mesmo, um
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In Gabinete do Ministro da Educação (2000). As Grandes Opções da Política Educativa para 2001 e no Quadro do PRODEP.
http:www.gme.min-edu.pt/intervencoes/Outras%20intervencoes/01100001.h. (acesso a 06.03.2001).
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alicerce fundamental do sistema educativo. Ora a aposta na Educação Pré-Escolar implica
quer a expansão física da rede de estabelecimentos, quer a qualificação pedagógica das
actividades, quer a montagem de respostas sócio-educativas específicas às necessidades
das famílias”.

A Educação Pré-Escolar continua na agenda política como um projecto marcante
destas legislaturas. As políticas de Educação Pré-Escolar passam a estar intimamente
relacionadas com as mudanças que se pretendem operar na sociedade portuguesa e com o
desenvolvimento do seu capital humano. Assim, quer no âmbito da agenda política, quer nas
práticas de administração, foi dada particular ênfase à promoção da Educação Pré-Escolar
como 1ª etapa da Educação Básica, tendo esta como principal finalidade uma boa integração
escolar das crianças e o combate à exclusão social. Aquela ênfase tem que ser entendida
num quadro mais lato de defesa de uma Educação Básica Inclusiva, onde as medidas de
alargamento do acesso ao bem educativo são muito importantes, mas também onde as
medidas de prevenção e combate à exclusão escolar e social são implementadas dentro e
fora do contexto educativo/escolar122.
Num quadro em que o Governo assume que Portugal é o país europeu com os mais
baixos níveis de instrução da população adulta, que reafirma a importância da
implementação de políticas educativas que promovam a “valorização das pessoas e a
redução das desigualdades sociais e o progresso humano” e em que a Educação Básica se
constitui como “o começo de um processo de educação e formação ao longo da vida”
(Ventura, 2000: 2)123, a consagração da Educação Pré-Escolar como a “1ª etapa da Educação
Básica, comum a todas as crianças” e a universalização de uma oferta de qualidade (Ventura,
2000: 2 – 4), recoloca, de novo, na agenda política do governo este nível de educação e
reforça a sua função educativa. No ponto 3, do Documento Educação, Integração, Cidadania
– Documento Orientador das Políticas para o Ensino Básico (Ministério da Educação/DEB,
1998), a Educação Pré-Escolar e o 1º ciclo são considerados como a primeira prioridade da
política educativa. Neste documento é reafirmada a intenção governamental de «fazer da
Educação Pré-Escolar a primeira etapa da Educação Básica, comum a todas as crianças, meio
de socialização com os códigos de relação e as regras de vida comunitária», de modo a
garantir a democratização e universalização da mesma e a reforçar a função educativa na
Educação Pré-Escolar.
Todas estas orientações políticas são fortemente influenciadas pela agenda
internacional e pelos compromissos que Portugal assumiu no quadro da sua integração na
União Europeia. O financiamento para a educação é cada vez mais condicionado pelos
resultados apresentados, tendo como referencial os compromissos assumidos. Por exemplo,
o Banco Mundial definiu a Educação Básica como prioridade das políticas educativas,
incluindo a Educação de Infância, nos anos 90 do século XX (cf. Rossetti-Ferreira, Ramon &
Silva, 2002: 74). Dai que, importa ter sempre presente o contexto de influência da produção
das políticas para melhor compreender o seu conteúdo.
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Importa aqui recordar algumas medidas implementadas dentro do contexto escolar, em particular a criação dos Territórios Educativos
de Intervenção Prioritária e dos Currículos Alternativos (Silva, 2006).
123

Ventura, A (2000). Educação, integração, cidadania - documento orientador das políticas para o ensino básico. Lisboa: Ministério da
Educação. www2.dce.ua.pt/…educação%20cidadania.pdf.
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No que concerne à Educação Pré-Escolar, e num quadro internacional onde se
disputam os sentidos da educação, se redefinem as funções da educação na sociedade e se
impõe um conhecimento hegemónico, a definição de 1ª etapa da Educação Básica introduz
alguma preocupação. A preocupação centrava-se essencialmente na possibilidade de se
adoptar uma lógica curricular de pendor mais escolarizante, contrariando a perspectiva
pedagógica dominante nas práticas dos educadores, que eram centradas em modelos
curriculares que valorizam a globalização e a contextualização dos saberes, distante de uma
visão compartimentada de saberes em áreas disciplinares. Todavia, a conduta ministerial de
proximidade à academia e as alianças conjunturais que com ela se foram tecendo permitiu
que a “tradição progressista” dos educadores e formadores portugueses, desde sempre
ligados aos movimentos pedagógicos mais inovadores, influenciassem fortemente a
orientação curricular e os documentos produzidos para a sua explicitação. Assim, por
iniciativa da então directora do departamento de Educação Básica, Teresa Vasconcelos, foi
desenvolvido um processo de construção das Orientações Curriculares para a Educação PréEscolar, que esteve em discussão pública durante dois anos. Neste processo de consulta
foram envolvidos os educadores de infância, através dos seus representantes profissionais e
sindicais, e as escolas de formação. “Este processo participado de construção das
Orientações Curriculares foi considerado pela OCDE, no seu Relatório Comparativo (2001),
uma prática exemplar a nível internacional” (Vasconcelos et al., 2003, pp. 57). O Despacho
5220/SEEI/97, de 10 de Julho, publica as Orientações Curriculares para a Educação PréEscolar, passando estas a ser as linhas curriculares para todos os jardins de infância
integrados na rede nacional. Estas Orientações Curriculares assumem os princípios e
objectivos deste nível de educação, plasmados na Lei-Quadro, reafirmando, entre outros, os
princípios da educação ao longo da vida, da educação para a cidadania, os modelos
centrados na criança e o envolvimento dos pais e comunidade.
Acompanhando todo este processo, o Ministério da Educação desenvolveu
estratégias de difusão da importância da Educação Pré-Escolar para o sucesso educativo das
crianças. Uma delas foi uma campanha publicitária dirigida aos pais e que foi divulgada
através da comunicação social escrita, dos canais televisivos e radiofónicos e nas salas de
cinema.
Uma outra estratégia utilizada pelo Governo, com o objectivo de reforçar a
intencionalidade educativa e promover a qualidade da Educação Pré-Escolar, foi a
publicação de livros, brochuras e folhetos que tiveram uma distribuição gratuita a nível
nacional.
O jardim de infância como serviço básico de apoio à família

Um dos problemas identificados na rede pública de jardins de infância era o seu
reduzido horário de funcionamento. Este não correspondia às necessidades das famílias.
Esta realidade tinha um forte impacto negativo na promoção da igualdade de oportunidades
educativas e na promoção da igualdade de oportunidades para as mulheres, levou a que o
actual enquadramento legal transformasse o modelo organizacional tradicional, num
modelo organizacional integrado. Nesta mudança é bem visível o contexto de influência da
produção do texto político, nomeadamente as orientações internacionais que apontam para
a reconciliação dos interesses económicos, socias e familiares com os das crianças. (cf.
OCDE, 2006).O novo modelo contempla a componente lectiva e a componente sócio-
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educativa de apoio à família (CAF)124, aproximando-se desta forma do modelo Childcare,
que, nas últimas décadas, se foi desenvolvendo nos países da OCDE e União Europeia (cf.
Haddad, 1997; OCDE, 2001; Coelho, 2007). A implementação deste modelo na rede pública
foi atravessada por um conjunto de problemas, em particular pela ausência de infraestruturas de resposta à componente sócio-educativa de apoio à família. Este facto,
proporcionou um conjunto de parcerias com o terceiro sector e outras instituições da
sociedade civil da comunidade onde estão inseridos os jardins de infância, que adiante
explicitaremos. Por outro lado, a implementação da componente educativa nos jardins de
infância da rede privada impôs novos desafios às direcções e aos profissionais das
instituições do terceiro sector. Esta realidade do nosso país foi detectada e salientada no
Exame Temático sobre a Educação Pré-Escolar e os Cuidados para a Infância, realizado pela
OCDE em Abril/Maio de 1999:
“Por tudo o que ouvimos e vimos, ficámos com a impressão de que a rede de
estabelecimentos da solidariedade está melhor adaptada para apoiar as necessidades das
famílias do que para desenvolver os aspectos educativos e de que na rede pública tende a
acontecer o inverso.” (ME/DEB, 2000:209).

Este novo modelo configura aquilo que J. Formosinho (1997) tem designado por
serviço social às famílias e pretende conciliar os interesses e necessidades das famílias com
os interesses das crianças e suas necessidades educativas e de cuidados. Por outro lado,
aquele modelo poderá potenciar dinâmicas nos contextos que promovam o
desenvolvimento de todos os agentes educativos e o desenvolvimento mais alargado da
comunidade onde o jardim de infância está inserido.
A implementação deste novo modelo organizacional foi acompanhada por um
conjunto de medidas de implementação, financiamento e de promoção da qualidade. No
que concerne à qualidade, alguns autores (Dahlberg, Moss e Pencer, 2003, Bairrão, 1998)
têm referido que este tipo de modelo organizacional pode potenciar serviços de “alta
qualidade”, uma vez que integram uma intervenção educativa centrada na criança e uma
intervenção socioeducativa centrada nas necessidades de cuidado das crianças e das suas
famílias.

3. As parcerias na implementação da componente de sócio-educativa de apoio à família no
concelho de Mareantes

Uma das inovações de o novo projecto político para a Educação Pré-Escolar, foi a
criação da componente sócio-educativa de apoio à família (CAF) nos jardins de infância da
rede pública. Esta componente introduziu maior complexidade organizacional aos jardins de
infância, alargou a possibilidade da participação da sociedade civil na implementação e
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Componente lectiva corresponde ao tempo de 25 horas exclusivamente dedicado ao trabalho de natureza curricular da
responsabilidade de um(a) educador(a) de infância. Componente sócio-educativa corresponde ao restante tempo de permanência das
crianças nas instituições que integra actividades de acolhimento, tempos livres e serviço de refeições e é da responsabilidade de
educadores (só nas redes privada e solidária) e/ou outros técnicos de educação, como por exemplo, animadores sociais, educadores
sociais.

374

organização da mesma e trouxe novos problemas que interessa identificar e analisar. de
infância (3 a 6 anos).
Neste tópico apresentamos alguns dos resultados de um estudo de caso da
implementação da componente sócio-educativa de apoio à família em jardins de infância
públicos, realizado no período compreendido entre 2003 e 2010 no concelho de Mareantes,
situado no Norte de Portugal. A escolha pela análise dos jardins de infância da rede pública
tem que ver com o facto de ser nestes jardins de infância que se observa uma maior
mudança organizacional e por ser através deles que a Administração Central e Regional
estabelece parcerias com organizações do terceiro sector e outras entidades locais.
Com este estudo aproximamo-nos do contexto da prática e do contexto dos
resultados/efeitos (cf. Ball & Bowe, 1992; Ball, 1994), que nos permitiu apreender e
compreender, por um lado, as interpretações e a recriação a que a política original de
educação esteve sujeita, e por outro os efeitos produzidos por aquela medida política. A
aproximação á arena da prática foi fundamental pois permitiu-nos analisar como esta
política de implementação da componente de apoio á família, foi interpretada pelas
diferentes instâncias e actores que participam no processo de “tradução” (Cortesão,
Magalhães e Stoer, 2001), como eles a “recriaram”, e que efeitos produziram nos contextos
educativos, na comunidade e na promoção da igualdade de oportunidades educativas. O
contexto da prática permitiu também analisar de que modo as alterações em curso,
introduzidas pela nova formulação legal, afectaram a organização local do sistema de
educação pré-escolar, nomeadamente como, as instâncias e os actores locais orientaram e
coordenaram as políticas e as actividades em função da regulação estatal, das forças de
mercado e da procura social (cf. Barroso, 2003).
Ao nível da Componente Sócio-Educativa de Apoio à Família, de acordo com os
princípios consagrados na Lei n.º 5/97, de 10 de Fevereiro (Lei-Quadro da Educação PréEscolar), no Decreto-lei n.º 147/97, de 11 de Junho, e no Protocolo de Cooperação celebrado
em 28 de Julho de 1998, entre os Ministérios da Educação e do Trabalho e da Solidariedade
e a Associação Nacional de Municípios Portugueses, são definidas responsabilidades aos
diversos parceiros, sendo da competência dos Municípios, na operacionalização desta
componente, o que diz respeito a espaços, recursos humanos e materiais. O referido
Protocolo de Cooperação teve por objectivo definir e desenvolver uma Rede Nacional de
Educação Pré-Escolar, que assegurasse uma cobertura equitativa do país em
estabelecimentos de Educação Pré-Escolar visando, entre outros aspectos, garantir de forma
gradual e progressiva o acesso das crianças entre os 3 e os 5 anos de idade a uma Educação
Pré-Escolar de qualidade, bem como assegurar o desenvolvimento de actividades de apoio à
família, designadamente de alimentação e animação sócio-educativa, de acordo com as suas
necessidades (cf. Protocolo de Cooperação).
3.1. A recepção da política pelos actores: diferentes vozes e sentidos sobre os princípios
organizativos

Do conjunto das mudanças introduzidas pela Lei-Quadro na Educação Pré-Escolar, a
introdução da CAF nos jardins de infância da rede pública foi, sem dúvida, a mais notada
pela comunidade em geral, e em particular pelas famílias de crianças em idade pré-escolar.
Sendo um dos problemas mais prementes para resolver, a introdução desta medida foi bem
acolhida nas comunidades locais, pois ampliava a liberdade de escolha das famílias. Neste
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sentido, quer pelas conversas informais com os pais, quer pela voz dos seus representantes
no Conselho Municipal de Educação e dirigente da associação de pais entrevistados, as
famílias concordam com esta mudança organizacional dos jardins de infância públicos.
Todavia, não deixam de existir vozes discordantes, ou quem, apesar de concordar com a
necessidade e premência da medida, não deixa de sinalizar dúvidas e preocupações. A
discordância e preocupação mais assinaladas têm que ver com as crianças. Dizia um
elemento da direcção de um Agrupamento de Escolas “(…) concordo que é uma necessidade
das famílias, não digo que seja uma necessidade da criança, mas sim uma necessidade das
famílias” (AEA).
Dentro do grupo profissional dos educadores de infância, houve sempre, desde a
época de publicação da Lei-Quadro da EPE, discordâncias em relação á implementação
generalizada da CAF. Estas discordâncias são justificadas, por um lado, pelo facto de
considerarem que nem todos as localidades necessitavam daquele serviço de apoio à
família, uma vez que ainda existiam comunidades onde as redes sociais de apoio familiar ou
de vizinhança eram uma realidade e, por outro lado, consideravam que a CAF fragilizava o
direito das crianças a estar o mais tempo possível com as suas famílias.
Outro receio veiculado, em fóruns de associações profissional e sindicais, tinha que
ver com a transferência da competência da operacionalização da CAF para as autarquias e as
modalidades encontradas para a implementar, nomeadamente as parcerias estabelecidas
com as organizações do terceiro sector. Muitos dos educadores de infância temiam a
ingerência destas organizações em áreas que sempre lhes foi exclusivas. Do mesmo modo,
temiam a dependência dos autarcas e a fragilização da sua autonomia profissional. Uma das
educadoras do concelho de Mareantes, ao recordar o início da implementação da CAF no
jardim de infância onde trabalhava afirmava:
“ (…) lembro-me bem de uma vez o presidente de junta me ter dito: «minha senhora agora
aqui mando eu, os horários não são como vocês querem, podemos juntar as crianças
todas» e depois falar com o presidente da associação sobre o almoço. Até parecia que não
estava lá, que não era ninguém” (educadora, JI Bússola, nota de campo de 12/03/2004).

Estes receios faziam com que existisse uma tensão lactente permanente que
alimentava a desconfiança no processo de implementação da medida e que fez com que a
grande maioria dos educadores de infância do concelho não se envolvesse directamente na
criação da CAF. Assim, ela foi-lhes imposta pela força da lei e pela iniciativa do Município
com a colaboração dos órgãos de direcção dos agrupamentos de escolas e das entidades
parceiras. Por estas razões, as educadoras de infância, em entrevista colectiva, afirmaram
consensualmente “por isso, o melhor foi não nos metermos muito” (educadoras, JI Lancha,
Cordas e Traineira, n.c. de 11/11/2009). Mas adiantou outra colega, “o pior são as crianças,
coitadas, andam de lado para lado” (educadora, JI Leme, n.c. de 11/11/2009).
Estas opiniões têm em conta a realidade observada que, não sendo
homogénea, levanta problemas no que concerne à qualidade dos serviços prestados e ao
seu impacto na vida das crianças.
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3.2. A implementação da CAF: a mudança na estrutura organizacional e os efeitos de
primeira ordem

A implementação da CAF produziu alguns efeitos de primeira ordem (Ball, 2004),
desde logo com a mudança na estrutura organizacional dos jardins de infância. A rede
pública de jardins de infância aproxima-se do funcionamento alargado dos jardins de
infância das redes solidária e privada. A distinção entre dois tempos – o da componente
sócio-educativa de apoio à família e o da componente lectiva - leva a que se consolide a
intencionalidade educativa e que se reestruture espaços, tempos e sobretudo se promova
novas dinâmicas de interacção com a família e comunidade.
As variáveis estruturais, como as condições dos espaços (quer para o serviço de
refeições, quer para as actividades de animação sócio-educativa), os materiais lúdicopedagógicos e os recursos humanos qualificados e em número satisfatório, são
fundamentais para a promoção da qualidade dos serviços prestados. A estes níveis, a nossa
observação no campo constatou a grande diversidade de situações, sendo que os maiores
problemas se colocam ao nível dos espaços e dos recursos humanos. Ao analisarmos em que
espaços a CAF se desenvolve, verificamos a desigualdade de condições oferecidas às
crianças: em 6 jardins de infância os serviços da CAF são desenvolvidos nas suas instalações;
em 5 jardins de infância aquela componente é desenvolvida noutras instalações, neste caso
nas da entidade parceira; em 2 jardins de infância as refeições são servidas nas suas
instalações e as actividades sócio-educativas são desenvolvidas nas instalações das
entidades parceiras; em 1 jardim de infância a CAF desenvolve-se em dois espaços diferentes
propriedade das duas entidades parceiras
Consideramos que não tem que haver um padrão uniforme de espaços para a
prestação destes serviços, mas é fundamental que se respeitem os critérios de qualidade
definidos em função do desenvolvimento e segurança das crianças, presentes no corpo
normativo regulador desta medida política. A não observância daqueles critérios de
qualidade introduz grandes desigualdades no atendimento das crianças. Neste concelho há
diferenças significativas entre as freguesias e na mesma freguesia. Assim, como referiu uma
dirigente de um Agrupamento de Escolas, há diferenças dentro dos agrupamentos:
“Já no Jardim de Âncora não tenho a mesma opinião. Penso que o serviço que é prestado lá
não tem a mesma qualidade que o que é prestado cá. Em termos humanos, em termos
materiais, em termos de espaço. Bem, basta que não tenham espaço próprio. Eles também
têm outras limitações que não existem cá [Jardim de Bússola]” (AEB).

Mas também existem situações onde as entidades parceiras procuram respeitar a
especificidade do estabelecimento educativo procurando adaptar o seu funcionamento às
dinâmicas do mesmo e aos interesses das crianças. É o caso, por exemplo, do jardim de
infância de Farol:
“No caso dos meninos do jardim-de-infância são feitas no jardim-de-infância, os
alimentos são transportados para lá e os do 1º ciclo comem na própria escola” (EPF).

Este exemplo positivo foi influenciado pela dinâmica de envolvimento na
comunidade e ética do cuidado desta organização do terceiro sector e pela presença de
dirigentes com formação nas áreas da educação e da animação sócio-comunitária.

377

Os espaços das actividades sócio-educativas
No que diz respeito aos espaços onde se desenvolvem as actividades sócioeducativas os constrangimentos ainda são maiores. No início da implementação deste
novo modelo a situação era muito preocupante.
Os depoimentos de alguns dos nossos entrevistados, articulados com os elementos
do estudo de avaliação realizado pela Câmara Municipal e com a nossa observação nãoparticipante ilustram situações idênticas às encontradas por J. Formosinho & T. Sarmento
(2000) num concelho industrializado do distrito de Braga. Estes autores utilizaram a
metáfora das camadas geológicas “em que a cada camada se justapõe outra camada”
(Formosinho & Sarmento, 2000: 17) para caracterizar as situações encontradas na CAF. A
Componente de Apoio à Família mudou a estrutura organizacional dos jardins de infância
públicos, acrescentando serviços mas sem os integrar ou articular. Como verificamos, há dois
tempos para um só espaço, há justaposição de actores educativos para o mesmo grupo de
crianças e há justaposição de tutelas na mesma organização. Assim, a CAF compõe-se “de
camadas sobrepostas, com espírito e regras diferentes, que tornam difícil a sua gestão e os
serviços prestados são de qualidade variável” (Formosinho & Sarmento, 2000: 17).
A metáfora da “justaposição de camadas” caracterizava a totalidade das situações
onde as actividades sócio-educativas funcionavam no jardim de infância, pois as salas de
jardim eram também ocupadas para esse fim.
Nos dois excertos seguintes da dirigente do Agrupamento de Escolas de Astrolábio
são visíveis vários constrangimentos ao nível da organização do espaço, actividades e
materiais, quer ao nível das relações entre parceiros:
“A questão muitas vezes era a sala por si já é um espaço reduzido e muitas vezes as pessoas
que ficavam à frente eram animadoras e também não teriam muita experiência e depois
não havia aquele cuidado com o material. Eu penso que o primeiro impacto foi esse. E
depois nós temos o nosso espaço organizado à nossa maneira e vir alguém duas horas ao
fim do dia, porque começou por ser essas duas horas ao fim do dia, perturbar aquele
funcionamento que o educador tinha e de manhã chegar à sala e verificar que houve coisas
que os miúdos estragaram, que mexeram, que deixaram fora do sítio, eu lembro-me nos
jardins em que isso aconteceu foi um conflito que se gerou e que levou alguns educadores
a repensar junto com as autarquias em novos espaços, em outras formas de funcionar, até
para não coincidirem as mesmas actividades” (AEA).

O representante dos pais e encarregados de educação no Conselho Municipal de Educação,
observa com preocupação esta realidade. O excerto seguinte da entrevista do dirigente da
entidade parceira de Astrolábio relata situações situações que põem em causa as finalidades
e as funções da CAF inscritas no texto da política.
“(…) apanhamos cerca de 8 ou 9 crianças, a trabalhar no chão. As crianças que estavam no
ATL, estavam ali numa sala, não era uma sala, era um hall. Quando as outras classes [do 1º
ciclo] saíam, passavam pelo meio das crianças. Os miúdos praticamente tinham um tapete
e estavam sentadas no tapete durante todo o dia a ver televisão” (EPA).

Apesar dos inúmeros problemas e constrangimentos há experiências reveladoras
da mobilização dos recursos da comunidade para a resolução dos problemas, em especial
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das instalações e transportes, que demostram como a delegação de competências no
governo da educação pode promover melhorias na rede de serviços, através da coresponsabilização dos actores.
A diversidade de contextos, as dinâmicas comunitárias, as condições estruturais dos
jardins de infância associadas às diferentes lógicas e interesses dos actores envolvidos
transformaram as estruturas e as práticas organizacionais da Educação Pré-Escolar no
concelho de Mareantes. A opção do Município em delegar competências nas organizações
do terceiro sector promoveu a emergência da diversificação de modalidades e padrões de
governação neste nível de educação, levando à ocorrência do efeito de mosaico (Barroso,
2006) neste território.
Um exemplo, de que a existência de um padrão flexível e diverso utilizado dentro da
mesma freguesia pode introduzir mais qualidade aos serviços é o caso da freguesia de Nau.
Decorrendo da experiência anterior à publicação da Lei-Quadro, no início da
operacionalização da CAF no concelho de Mareantes, nesta freguesia dos quatro jardins de
infância existentes, em três a CAf funciona nas suas instalações e no Jardim de Infância de
Nau 4, funcionava nas instalações do Centro Social de Nau. A principal razão tinha que ver
com o facto de aquele jardim estar sediado, provisoriamente, em instalações do Centro
Social que eram anexas aos espaços onde funcionam a creche, o CATL, e o centro de dia para
a terceira idade, propriedade daquele Centro. O jardim de infância tem três salas, mas não
tem espaço para refeitório, daí que, como refere a dirigente do Agrupamento de Escolas,
“ (…) se calhar também foi a resposta possível aqui não é? Porque não vejo aqui um centro
social tinha capacidade para receber os meninos todos. Se calhar era bom que tivesse, isso
seria uma componente de apoio a família diferente mas acho que não tinha. Eu acho que
não tinha solução, a única solução encontrada acho que foi essa. (…) A estratégia foi
adequada. No fundo envolver uma instituição da comunidade neste processo rentabiliza
recursos neste Jardim de Infância não fazia sentido nenhum” (AEN).

A modalidade de funcionamento da CAF neste jardim de infância mante-se desde o ano
lectivo 2003/ 2004 até o ano lectivo de 2007/2008, momento em que a refeição passou a ser
servida no jardim que, sob o ponto de vista das instalações, não sofreu alterações. Esta
alteração, deveu-se ao facto de a entidade parceira – Junta de Freguesia – ter suspendido ao
Centro Social de Nau a concessão do serviço de refeições dos jardins de infância da freguesia
e o ter contratualizado com outra IPSS (de um concelho vizinho) por esta apresentar preço
por refeição mais baixo. Esta alteração em nada contribuiu para melhorar o serviço, pois,
como observamos, a refeição era transportada em condições de segurança duvidosas, num
trajecto de cerca de 15Km com paragens pelo menos, nas outras EB1/JI da freguesia125. Esta
mudança de conduta por parte da entidade parceira, em que os critérios de mercado se
sobrepuseram à qualidade do serviço e à lógica de trabalho comunitário existente, é um
bom exemplo da presença de lógicas de quase-mercado educacional e do hibridismo da
implementação desta política. Um outro elemento muito curioso é o facto da entidade
contratada ser uma organização do terceiro sector, neste caso uma IPSS. Esta entidade, por
missão, não tem fins lucrativos, deve desenvolver a sua actividade na sua área territorial e
não competir com as suas congéneres. No entanto, não é isso que acontece, o que é
demonstrativo da “crescente instabilidade e porosidade do Estado, do mercado e da
comunidade como princípio de regulação social” (Afonso, 2010:1142).
125

A mesma IPSS serve também refeições em mais duas freguesias do concelho de Mareantes.
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3.3. Uma nova carta de pilotagem: a governação da Educação Pré-Escolar em Mareantes
O governo dos jardins de infância públicos em Mareantes é partilhado entre
parceiros que até há pouco tempo estavam de costas voltadas. Município, Junta de
Freguesia e Agrupamentos de Escolas já tinham alguma experiência de relacionamento
institucional. No entanto, havia pouca experiência de articulação com as organizações da
sociedade civil envolvidas nas parcerias. Apesar do empenho e vontade de todos, foram
identificados alguns problemas, muitos deles decorrentes da frágil relação institucional.
Verificamos, por exemplo que no que diz respeito à coordenação da CAF, os educadores
estiveram muito tempo ausentes. Esta ausência foi tacitamente aceite pelos parceiros, que
no fundo desejavam a manutenção desta situação. Esta coordenação aparece gradualmente
ao longo dos anos, há medida que os educadores de infância e os Agrupamentos de escolas
tomam consciência profissional e institucional da sua importância. Será através do Despacho
n.º 14460/2008, de 26 de Maio, que define as normas a observar na oferta das actividades
de enriquecimento curricular e de animação e de apoio à família (1º ciclo e EPE), que os
Agrupamentos de escolas vão encontrar legitimação para contrariar práticas e lógicas de
acção autónomas das entidades parceiras, no que concerne à planificação das actividades de
animação sócio-educativas. Por todos os entrevistados foi manifestado que a realidade
actual é bem diferente e observa-se maior articulação a este nível.
Financiamento e os efeitos de 2ª ordem
A EPE tem co-financiamento do Estado e das famílias, sendo que a comparticipação
familiar só se aplica à frequência da CAF. Os mecanismos e instrumentos de financiamento
estão regulamentados e plasmados no protocolo de cooperação celebrado no âmbito do
Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar entre os diferentes
parceiros. Nas entrevistas que nos concederam os presidentes da União das Misericórdias
Portuguesas e da Confederação Nacional das Instituições Sociais e a directora do Centro
Distrital de Segurança Social levantaram questões em relação aos diferentes procedimentos
face à questão da comparticipação familiar, adoptados em diferentes municípios. A
relevância desta questão face aos seus efeitos, quer na consolidação das duas redes (pública
e solidária), quer no que concerne à igualdade de acesso à EPE, fez-nos estar mais atentos a
esta questão ao nível local. No que diz respeito à comparticipação estatal, os dados são
objectivos: os valores elegíveis são transferidos para o Município que, por sua vez, transfere
para as entidades parceiras.
Em relação às comparticipações familiares, a recolha de informação tornou-se muito
difícil. O município não sabe em concreto que procedimentos as entidade parceiras estão a
adoptar. Da parte dos nossos entrevistados, verificámos que existiam muitas hesitações e
imprecisões relativamente às comparticipações pagas pelas famílias. Pelo cruzamento de
dados conseguimos apurar a realidade, constatando que: em dezasseis jardins de infância
públicos, dez aplicam um valor único (entre €67,12 e €100); em três jardins existe uma
tabela com seis escalões (valores máximos entre €90 e €62,50 e valores mínimos entre € 50
e € 32,50); um jardim tem uma tabela com três escalões (€65, €70, e €80); e num jardim de
infância as crianças só pagam as refeições pelo valor legalmente previsto (€32,12) e as
actividades de animação são gratuitas.
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Esta realidade configura uma infidelidade normativa (Lima, 1992) na aplicação da
comparticipação familiar. O espírito da lei vai no sentido da discriminação positiva das
crianças provenientes de famílias com rendimentos baixos. O valor único e mesmo os
escalões atribuídos sem ter em conta a diferenciação por escalões de rendimentos per
capita prescrita no despacho conjunto são indicadores do desrespeito pelo princípio de
discriminação positiva. Este facto, levanta questões muito sérias em relação à igualdade de
acesso das crianças à frequência da Educação Pré-Escolar. Os responsáveis das entidades
parceiras, bem como os dirigentes dos agrupamentos de escolas revelaram não ter
consciência dos efeitos produzidos e afirmam que há concordância por parte dos pais.
Muitas vezes, este acordo obtém-se através de formas aparentemente democráticas, como
a que nos foi relatada por uma educadora do JI de Barca: “Na reunião de pais do início do
ano, a associação põe a votação se o pais querem pagar todos o mesmo”(nota de campo de
11/11/2009). Estes resultados confirmam, noutro território, os observados no estudo
realizado por Martins, Nave & Leite (2006) em vinte e seis municípios da região norte do
país. Neste estudo os autores verificaram a adopção de práticas diferenciadas, sendo que
apenas 11,5% dos municípios aplicavam, integralmente, o definido no diploma
regulamentador, a maioria – 57,7% – não aplicava e 30,8% dos municípios aplicavam
parcialmente.
No sentido de nos aproximarmos da realidade da rede solidária, recolhemos informação
junto do jardim de infância que recebe o maior número de crianças (em média 92 crianças) e
que aplica o despacho normativo conjunto n.º 300/97.
Da análise dos elementos verificámos que os valores médios do escalão 1 são inferiores a
valores praticados nos jardins da rede pública. Estes valores contemplam os dois serviços da
CAF – almoço e prolongamento – pelo que, em muitos casos, os aplicados na rede pública
são também superiores aos pagos pelas crianças que se inscrevem no 2º escalão. No caso do
valor único, a situação é muito preocupante. O que pode estar a acontecer é que as crianças
provenientes de famílias economicamente mais desfavorecidas estejam a ser fortemente
penalizadas em relação às crianças das classes média e média-alta. Ora, este facto introduz
um efeito de 2ª ordem, não esperado e altamente perverso. Este facto pode ser uma das
razões explicativas da procura da classe média pelos jardins de infância da rede pública e da
transferência das crianças da rede solidária para a pública. Como referiu o dirigente da
entidade parceira do jardim de infância de Astrolábio “algumas crianças estavam em
privados, vieram para aqui” (EPA). Tentando compreender porque tal situação acontece,
consideramos ser possível justificar pela presença de um conjunto de processos de
multiregulação que se anulam entre si. Por outo lado, o facto do governo autárquico não
assumir “a coordenação da governação” da CAF de Mareantes, e da sua presença neste
processo ser muito frágil favorece a presença deste efeito – desiguais condições de acesso
em função dos rendimentos familiares. Por outro lado, consideramos que este efeito é
também justificável pela ausência de uma análise política do texto da lei.
Neste estudo de caso, encontramos a sobreposição de diferentes lógicas, discursos,
práticas e processos de micro e multirregulação na implementação da Política de Educação
Pré-Escolar. O grande desafio que se coloca não está em restringir este espaço de regulação
autónoma, mas de dar coerência Municipal e um sentido colectivo a este projecto educativo
e político.
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Considerações Finais
Uma primeira conclusão que se retirou da análise estatística é a de que os governos
nacionais ainda não conseguiram alcançar os objectivos traçados em 1997, no que concerne
à universalização da Educação Pré-Escolar. Mesmo assim, terá que ser reconhecido o grande
esforço feito para aumentar as taxas de pré-escolarização. No que concerne à relação do
Estado com o terceiro sector, a investigação produzida revelou aspectos extremamente
interessantes. O discurso apelativo dos governos liderados pelo primeiro-ministro António
Guterres, próximo da terceira via, parece ter sido entendido pelos representantes das
instituições do terceiro sector, mas foi sempre questionado. Sempre se colocaram
interrogações no que concerne às intenções governamentais. O receio colocava-se a dois
níveis: um relacionado com a perda da sua autonomia; outro relacionado com o
financiamento das suas instituições. “Condenados a entenderem-se” é a expressão referida
por um dos dirigentes que melhor exprime o sentido com que estes parceiros entraram no
referido projecto. Se a avaliação que fazem da parceria nos dois primeiros ciclos de
governação (1995-2002) é positiva, o mesmo não acontece a partir daquele momento (20052010). As estruturas de diálogo e concertação deixaram de funcionar e começaram a surgir
indicadores de desrespeito pelos compromissos assumidos, nomeadamente ao nível do
planeamento da rede.
A CAF é uma medida híbrida, onde se jogam os interesses das famílias e das crianças.
A forma como foi implementada no concelho, mobilizando parcerias com a sociedade civil,
ampliou aquele hibridismo, na medida em que se acrescentam àqueles interesses e lógicas,
os das diferentes entidades parceiras. Este hibridismo ampliado dificultou a nossa análise
dada a sua complexidade e ambiguidade. Verificámos problemas de relacionamento
institucional, em especial num primeiro momento, que permitiram “traduções” diferentes
da medida, com especial impacto nas questões da qualidade, quer de natureza contextual,
quer processual, e na promoção da igualdade de oportunidades de acesso das crianças. A
ausência de mecanismos de acompanhamento, no que concerne à atribuição das
comparticipações familiares, introduz um efeito altamente perverso no sistema. Estas
perversidades exigem uma atenção especial dos líderes políticos. No jardim de infância
público, através das parcerias estabelecidas, verificam-se lógicas de quase-mercado, onde,
entre outros aspectos, a disputa pelos “clientes” começa a ser uma realidade.
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