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Resumo 

Um dos grandes problemas que afeta as escolas e constitui tema de investigação 

recorrente na atualidade, é o Insucesso Escolar. Condicionado por inúmeros fatores e sem se 

conseguir encontrar soluções homogéneas - que todas as escolas possam pôr em prática e que 

contemplem a vasta diversidade de estilos de aprendizagem, motivação e características 

socioeconómicas e culturais dos alunos - a comunidade científica, as instituições de ensino e 

respetivos agentes educativos e o sistema político, discutem e promovem medidas diversas para 

dar resposta a este desafio.    

Em pleno século XXI, mesmo com o maior número de recursos disponíveis, o 

desenvolvimento das tecnologias e um aumento (embora desigual) da qualidade de vida, a Taxa 

de Insucesso Escolar tende a ser elevada. Esta situação levou-nos a tentar refletir sobre os 

fatores que condicionam o (in)sucesso escolar, objetivo que norteou o presente Relatório de 

Estágio. Vários motivos foram desde logo orientadores do nosso estudo:  os professores estarão 

preparados para ensinar a geração atual? Será falta de motivação por parte dos alunos? Mas o 

que (des)motiva os alunos? Será que o estatuto socioeconómico e cultural influencia o 

(in)sucesso? E qual o contributo da inteligência/(in)estabilidade emocional? Porque aumenta o 

Insucesso quando temos as ferramentas que precisamos para aumentar a Taxa de Sucesso 

Escolar? A quem atribuir ‘culpas’? Aos professores? Aos pais? Ao sistema de ensino? Aos 

alunos? À comunidade em si? Ou será de uma falta de parceria entre todos os envolvidos no 

processo de ensino-aprendizagem?   

Para tentar responder a tantas as questões, optamos por uma metodologia de trabalho 

que se baseou na aplicação de um Inquérito por questionário, um segundo Inquérito onde 

questionamos os alunos sobre o seu Projeto de Vida, os resultados escolares obtidos aos longo 

do ano letivo e na aplicação de grelhas de observação diárias.  

Da aplicação das metodologias anteriores verificamos que os alunos vivem em contextos 

completamente distintos, cada um com a sua própria história para contar e cada um com 

vivências que influenciam a sua prestação na escola, quer seja de forma positiva, quer seja de 

forma negativa.  

 

 

Palavras-chave: (In)Sucesso Escolar; Estatuto Socioeconómico; Inteligência Emocional; 

Família; Projeto de Vida.  
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Abstract 

One of the major problems that affect the schools and constitutes a recurring 

research topic nowadays, it is the school failure. Conditioned by numerous factors and 

without being able to find consistent solutions - that all schools can put into practice and 

covering a wide variety of learning styles, motivation and socio-economic and cultural 

features of students - the scientific community, educational institutions and their 

respective educational agents and the political system, discuss and promote various 

measures to respond to this challenge.  

In the 21st century, even with the largest number of available resources, the 

development of new technologies and an increase (although unequal) quality of life, the 

rate of school failure tends to be high. This situation has led us to try to reflect on the 

factors that influence the (in)school success, a goal that guided this internship report. 

Several reasons have been provided as soon as guiding principles of our study: are 

teachers prepared to teach the current generation? Will it be a lack of motivation on the 

part of students? But what (DES)motivates the students? Will the socio-economic status 

and cultural influences the (in)success? And what is the contribution of 

intelligence/(in)emotional stability? Because it increases the failure when we have the 

tools they need to increase the rate of success in school? To whom should we assign the 

'guilt'? The teachers? The parents? The educational system? Students? The community 

itself? Or is it the lack of partnership between all those involved in the teaching-learning 

process? 

To try to answer to these many questions, we opted for a work methodology that 

is based on application of a survey by questionnaire, a second investigation where we 

questioned the students about their life project, school results obtained during the 

academic year and in the implementation of schedules of daily observation. 

Through the implementation of previous methodologies we find that students live 

in completely different contexts, each with its own story to tell and each one with 

experiences that influence their performance at school, either positively or negatively. 

 

Keywords: School failure/School Sucess; Socioeconomic status; Emotional Intelligence; 

Family; Life Project.  
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Introdução 

A educação do século XXI enfrenta um vasto número de desafios que são vistos, 

pelos principais agentes educativos (professores e pais), como problemas alarmantes. 

Neste contexto, destacam-se sobretudo a (in)disciplina, o abandono escolar precoce e o 

(In)Sucesso escolar, alvo de inúmeros estudos desenvolvidos por investigadores de 

diversas áreas científicas, numa tentativa de definir as suas principais causas e encontrar 

possíveis soluções.   

No entanto, consideramos que os três problemas/desafios estão interligados e, em 

grande parte, resultam da desmotivação que muitos dos jovens evidenciam face à “escola” 

(Cavenaghi e Bzuneck, 2009; Lemos, 2017). E se essa desmotivação pode resultar de 

vários fatores, ela é muito dependente da Inteligência Emocional (Goleman, 1995)1, cujo 

desenvolvimento depende muito do ambiente familiar, mas passa igualmente pela escola 

que deve apostar cada vez mais nos princípios da educação emocional (A.Vallés e C. 

Vallés, 2000; Diekstra, 2008; Mayer , Salovey Caruso, 2009; Casassus, 2009; Hurtado 

Montesinos, 2015). Como salientam Durlak et al. (2011, p.405),   

  

Teaching and learning in schools have strong social, emotional, and 

academic components (…). Students typically do not learn alone but rather 

in collaboration with their teachers, in the company of their peers, and with 

the encouragement of their families. Emotions can facilitate or impede 

children’s academic engagement, work ethic, commitment, and ultimate 

school success. Because relationships and emotional processes affect how 

and what we learn, schools and families must effectively address these 

aspects of the educational process for the benefit of all students (…).  

 

 Considerando os aspetos focados, o nosso Relatório de Estágio (RE) – integrado 

na Unidade Curricular de Iniciação à Prática Profissional (IPP) do Mestrado em Ensino 

de Geografia do 3º Ciclo do Ensino Básico e Ensino Secundário (MEG) da Faculdade de 

Letras da Universidade do Porto (FLUP) - vai centrar-se no (in)sucesso escolar. De 

                                                           
1O conceito de Inteligência Emocional, ligado ao de inteligência social, pode ser definido como (…) a habilidade de 

perceber com precisão, avaliar e expressar a emoção; a capacidade de acessar e/ou gerar sentimentos facilitadores 

do pensamento, a capacidade de compreender a emoção e conhecimento emocional; e a capacidade de regular as 

emoções para promover o crescimento emocional e intelectual (Mayer & Salovey, 197, citado por Sousa et al., 2015, 

p.1). Destaca-se no contexto dos trabalhos de Edward Thorndike (1920), Howard Gardner (1983), Peter Salovey e John 

Mayer (1989/1990) e, particularmente, no citado Daniel Goleman (1995). Adotado e defendido por vários teóricos da 

Educação, estes conceitos assumem a designação de Social and Emotional Learning (SEL), que envolve práticas 

dirigidas para o ‘sucesso escolar’, que incluem, de acordo com Zins et al. (2007, p.194) (…) school attitudes (e.g., 

motivation, responsibility, attachment), school behavior (engagement, attendance, study habits), and school 

performance (e.g., grades, subject mastery, test performance).  
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acordo com a EURYDICE2 (1995, p.47), o insucesso escolar em Portugal é visto (…) 

como a incapacidade do aluno atingir os objetivos globais definidos para cada ciclo de 

estudos”. Como tal, é sobretudo avaliado tendo em conta as taxas de retenção, abandono 

escolar e resultados dos exames (CNE, 2015; Justino et al., 2017). Mas será justo e 

adequado que o insucesso escolar seja medido apenas de forma quantitativa? Isto é, 

devemos avaliar o insucesso escolar recorrendo apenas a números como as classificações 

obtidas nos testes? É verdade que as notas obtidas nos instrumentos de avaliação (lato 

sensu) representam um somatório do que foi apreendido pelo aluno no contexto do 

processo de ensino-aprendizagem, sendo, portanto, uma forma simples de avaliar o seu 

desempenho escolar. Mas é preciso ir muito mais além: não é justo que as “capacidades” 

de um aluno sejam medidas por um teste/exame, que até pode ter “corrido mal naquele 

momento” por circunstâncias alheias a aspetos cognitivos. Até porque a forma como cada 

estudante enfrenta uma prova de avaliação está, sem dúvida, muito dependente da sua 

Inteligência Emocional (Santos, 2014; Fragoso, 2016).  

Mas antes de retirar qualquer tipo de conclusão é crucial compreender que fatores 

condicionam o (in)sucesso escolar, temática que tem sido alvo de uma grande variedade 

de estudos, como salientaremos na primeira parte do nosso RE. Várias questões podem 

ser colocadas neste domínio: Será possível identificar a principal causa do (in)sucesso 

escolar? Será que depende apenas do aluno? Serão os professores? Ou serão os pais? A 

escola e a família são vistas como os principais suportes da educação e de formação dos 

jovens e dos adolescentes tonando-se, portanto, importante compreender a relação entre 

estas entidades e que influência exercem sobre o (in)sucesso escolar.   

Para além desta relação, é também importante compreender o contexto 

socioeconómico e cultural em que os jovens e adolescentes se encontram inseridos, uma 

vez que podem constituir “motivos” para o distinto aproveitamento escolar dos alunos. 

Se alguns conseguem ser bem-sucedidos no mundo académico, porquê que outros não 

conseguem alcançar igual sucesso? Não somos todos iguais, cada um tem as suas 

características e personalidade que acabam por nos distinguir uns dos outros. Todos nós 

vivemos em contextos distintos e tivemos experiências diferentes que nos deram lições 

que são para a vida…e que nos ajudaram a construir a nossa Inteligência Emocional. No 

fundo, o que importa salientar é que somos todos únicos e numa turma que seja 

                                                           
2 EURYDICE – Rede de Informação sobre Educação na União Europeia (1995), A Luta Contra o Insucesso Escolar: 
um desafio para a construção europeia, Lisboa, Ministério da Educação, Departamento de Programação e Gestão 
Financeira.  
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constituída por trinta alunos, apesar de terem os mesmos professores, é perfeitamente 

normal que uns consigam alcançar o sucesso enquanto outros manifestam dificuldades 

evidentes.   

Na nossa opinião, a família é o bem mais precioso que o Ser Humano possui e é 

na família que adquirimos valores e princípios que orientam a nossa postura perante a 

vida (e os desafios que ela nos coloca), valores estes que nos identificam e nos distinguem 

uns dos outros, valores que nos tornam peculiares. Basicamente concordamos que, em 

parte, “os filhos são o reflexo dos pais”, na medida que tendem a ver as figuras parentais 

como exemplos a seguir… e daí os pais terem um papel tão importante na educação dos 

seus filhos.   

Após esta breve reflexão foi-nos possível agruparmos um conjunto de questões às 

quais pretendemos responder no final deste trabalho:   

 

 

 

 

 

 

 

 

Perante tal cenário, e numa tentativa de conseguir responder às questões de partida, 

foram traçados os seguintes objetivos:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Em que medida é que a família e os contextos social, cultural e económico em 

que os alunos se encontram inseridos podem influenciar o (In)Sucesso Escolar?    

A. A estrutura e/ou contexto familiar interferem no (In)Sucesso Escolar?  

C. O fato de os alunos terem ou não um projeto de vida influencia o (In)Sucesso 

Escolar?   

A.  

 Discutir os conceitos de (In)Sucesso Escolar, bem como, Projeto de Vida.   

 Caracterizar a estrutura familiar dos estudantes, bem como, o contexto familiar 

em que se encontram inseridos.  

 Avaliar os alunos de forma pontual (testes) e de forma contínua (grelhas de 

observação diárias).  

 Avaliar a relação entre a estrutura/contexto familiar dos adolescentes com o 

(In)Sucesso Escolar de cada um.  

  
 Inferir quais os projetos de vida dos alunos.  
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Para concretizar os objetivos referidos optamos por uma metodologia de trabalho 

centrada na elaboração de um inquérito por questionário, preenchimento de grelhas de 

observação diárias onde avaliamos componentes do dia a dia dos estudantes dentro da 

sala de aula, analisamos questões de aula e dos testes e, por fim, elaboramos uma pequena 

questão alusiva ao “Projeto de Vida” dos alunos com o objetivo de identificar as ambições 

e os seus sonhos após terminarem o ensino secundário.   

Assim sendo, achamos ser pertinente estruturar o trabalho em quatro grandes 

partes:   

Parte I: Enquadramento Conceptual, onde nos apoiamos em vários autores cujos 

estudos e investigações se debruçaram sobre a temática do (In)Sucesso Escolar, as 

principais causas do (In)Sucesso Escolar e possíveis medidas de prevenção. Todavia, 

apesar de todos os fatores que conduzem ao (In)Sucesso Escolar, neste capítulo dar-se-á 

uma especial atenção à influência que a família e o contexto familiar em que os jovens e 

adolescentes se encontram inseridos têm no (In)Sucesso Escolar.   

Parte II: Estudo de caso e Enquadramento metodológico, que foi dividido em 

duas partes: na primeira abordamos a Natureza do Estudo efetuado e na segunda serão 

apresentadas as metodologias utilizadas. Na primeira parte – Natureza do Estudo efetuado 

- iremos analisar o contexto em que este trabalho foi elaborado numa tentativa de darmos 

a conhecer a realidade com que nos deparamos ao longo deste nosso estágio na Escola 

Secundária António Nobre. Na segunda parte abordamos as metodologias a que 

recorremos.   

Parte III: Apresentação dos resultados, onde serão exibidos os dados que foram 

recolhidos através das metodologias utilizadas, bem como, a sua análise, interpretação, 

representação gráfica/cartográfica e discussão dos resultados obtidos.  

Parte IV: No último capítulo deste trabalho, intitulado considerações finais, será 

elaborada uma síntese das principais causas do (In)Sucesso Escolar, um resumo dos 

principais resultados obtidos, bem como serão dadas respostas às questões de partida e 

objetivos. 

 Relacionar os Projetos de Vida dos estudantes com o respetivo (In)Sucesso 

Escolar.  
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Numa fase inicial, no momento em que procurávamos um tema perfeito para 

investigar e desenvolver, devemos confessar que o tema inicial não era este. Inicialmente, 

o objetivo seria o de comparar o (In)Sucesso Escolar entre jovens e adolescentes que se 

encontram institucionalizados vs os jovens e adolescentes que sempre viveram com a sua 

família biológica. Constatada a impossibilidade de desenvolver este tema (por não 

conseguirmos reunir uma amostra válida), foi necessário reformular a questão de partida 

A verdade é que, segundo a nossa experiência pessoal3, podemos afirmar que apesar da 

importância da família, o Sucesso Escolar nem sempre depende dos contextos em que nos 

encontramos inseridos nem da nossa família. Por vezes, trata-se de uma questão de 

vontade própria e de ter objetivos de vida – Inteligência Emocional - que nos fazem 

desejar e/ou lutar sempre por mais.   

Portanto, com este trabalho desejamos conseguir prestar auxílio a todos aqueles 

que, de alguma maneira, se encontram ligados ao mundo da educação. Mas também 

esperamos que este trabalho ajude a desconstruir preconceitos que se foram criando ao 

longo dos tempos relativamente às crianças e jovens que não possuem as melhores 

condições socioeconómicas, ou que se encontram institucionalizados. Isto porque para 

combater o Insucesso Escolar não pode haver preconceitos nem estereótipos, mas sim 

tolerância, compreensão, inclusão e humildade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 A autora, sempre viveu numa instituição, mais precisamente desde os quatros anos de idade onde permanece até aos 

dias de hoje.  
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CAPÍTULO I – (IN)SUCESSO ESCOLAR 

1.1. (Re)Definir o conceito de (In)Sucesso Escolar 

A palavra Insucesso advém do latim insucessu(m) que significa, segundo o 

Dicionário da Língua Portuguesa (Figueiredo, 1913, p. 1111), mau resultado, falta de 

bom êxito [e ainda] falta de eficácia. Por outro lado, se pesquisarmos a palavra sucesso, 

também no Dicionário da Língua Portuguesa, verificamos que é uma palavra que tem 

como sinónimos resultado, conclusão [e] êxito. Assim, insucesso e sucesso são dois 

termos que se opõem e, portanto, têm significados opostos, associando-se a situações de 

fracasso e triunfo respetivamente. Como refere Mendonça (2011, p.1), os termos sucesso 

e fracasso se referem tradicionalmente, ao resultado positivo ou negativo obtido pelos 

alunos e que se expressa pela aprovação ou reprovação no final do ano letivo.   

Todavia, não é fácil definir o conceito de (In)Sucesso escolar. Efetivamente, não 

existe uma definição ‘perfeita’ ou unânime para este conceito – que é alvo de discussão 

por parte dos agentes do sistema educativo - embora seja normalmente utilizado para 

qualificar o rendimento escolar. Isto é, a capacidade de o aluno atingir resultados 

satisfatórios (rendimento escolar positivo) ou insatisfatórios (rendimento escolar 

negativo), ditando o sucesso ou o insucesso académico.  

Neste contexto, o Insucesso escolar corresponde à (…) dificuldade que uma 

criança pode ter em acompanhar a formação escolar e atingir os objetivos propostos no 

tempo previsto de acordo com a sua idade (H. Martins, 2017, p. 4). Ideia similar é 

expressa por L. Martins (2007, p. 15), afirmando que o Insucesso se caracteriza (…) pelo 

baixo rendimento escolar dos alunos, que por razões de vária ordem, não puderam 

alcançar os resultados satisfatórios, não atingiram os objetivos desejados no decorrer 

ou no final de um determinado período e, por conseguinte, reprovam.  

Nem todos os autores concordam com esta perspetiva. Alguns defendem que o 

insucesso escolar não é sinónimo de reprovação, ou seja, consideram que pode haver 

insucesso mesmo que o aluno tenha transitado de ano, salientando que o (…) insucesso 

escolar significa também rendimento abaixo das possibilidades do estudante (Branco, 

2012, citado por H. Martins, 2017, p. 5). Por outro lado, segundo Rosa (2013), é possível 

distinguir entre insucesso parcial e insucesso global. O primeiro ocorre quando o 

rendimento do aluno numa disciplina específica é considerado insatisfatório, mas isso não 

implica que ele ‘reprove de ano’. Já o insucesso global ocorre quando o aluno obtém maus 
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resultados em várias disciplinas, podendo levar à sua retenção no ano em que se encontra, 

ou seja, conduz à repetência do ano. Algo que, segundo Mendonça (2011, p. 9), constitui 

a solução interna que o sistema escolar encontrou para lidar com o problema da não 

aprendizagem ou da má aprendizagem. Um sistema que avalia os alunos como sendo 

bons ou maus consoante os resultados dos testes, dos exames.  

Assim sendo, uma vez que estamos perante um conceito bastante complexo e que 

não apresenta apenas um significado, optamos por realizar um quadro com um conjunto 

de definições (Quadro 1).  

 

Quadro 1: Definição de Insucesso Escolar. 

AUTORES DEFINIÇÃO 

Novo dicionário da Língua 

Portuguesa, 1913, p. 1111. 
Mau resultado; falta de bom êxito. Falta de eficácia… 

Raozzi e Almeida,1988, p. 54 

(…) traduz geralmente para os professores a falta de bases, de motivação ou de 

capacidades dos alunos ou, ainda, o disfuncionamento das estruturas educativas, 

familiares e sociais. 

Acrescentando que:  

Para os pais e para o público em geral os professores terão a sua quota-parte de 

responsabilidade (faltas, desmotivação, insuficiente formação, etc.). 

Cortesão e Torres, 1990, 

citados por Pinto, Delgado e 

Martins, 2015, p. 3. 

(…) repetência e abandono escolares, indicadores através dos quais 

tradicionalmente se define o insucesso escolar, existem outros aspetos reveladores 

do mal-estar dos alunos na instituição escolar, tais como a agressividade, o 

desinteresse, a violência e a delinquência. 

Benavente, 1990, p. 716. 

(…) Insucesso é justificado pelas maiores ou menores capacidades dos alunos, pela 

sua inteligência, pelos seus «dotes» naturais. 

Fernandes, 1991, citado por 

Candeias, 2010, p. 25. 

 (…) a definição oficial de insucesso escolar, advém do regime anual de passagem/ 

reprovação dos alunos, inerente à estrutura de avaliação característica do sistema 

de ensino. 

EURYDICE, 1995, p.49. 

(…) o insucesso escolar traduz a incapacidade do sistema educativo em assegurar 

uma verdadeira igualdade de oportunidades, não obstante os esforços 

desenvolvidos nesse sentido. Traduz igualmente a dificuldade do sistema em 

compatibilizar uma educação de qualidade com uma educação para todos, capaz 

de assegurar a cada um uma parte ativa na sociedade. 

Segundo García Perez, 2001, 

citado por Candeias, 2010, p. 

25.  

 (…) el fracasso escolar es una condición sócio-personal que puede quedar definida 

de manera operativa como la incapacidad de un individuo para alcanzar los 



 

25 

objetivos educativos propuestos por un sistema o Centro Escolar, para un 

determinado nível curricular. 

L., Martins, 2007, p. 15. 

(…) rendimento escolar dos alunos, que por razões de vária ordem, não puderam 

alcançar resultados satisfatórios, não atingiram os objetivos desejados no decorrer 

ou no final de um determinado período escolar e, por conseguinte, reprovam. 

Conselho Nacional da 

Educação, 2013, p. 40. 

(…) repetência ou retenção durante um ou mais anos ao longo do percurso escolar 

dos alunos [e] é apontado por alguns estudos como fator preditivo do abandono 

escolar. 

Pinto, Delgado e Martins, 

2015, p. 2. 

Revela-se, objetivamente, sempre que qualquer aluno manifesta dificuldades 

constantes em acompanhar o desenvolvimento das aprendizagens. 

Sil, 2004, citado por Moreira, 

2016, p. 31.  

As situações de repetência e de abandono prematuro do sistema educativo são 

exemplos que tipificam a forma como institucionalmente se exprime o insucesso 

escolar dos alunos, traduzindo ambas as situações a inadaptação dos alunos às 

normas da instituição escolar. 

H., Martins, 2017, p. 4 

(…) o insucesso escolar é a grande dificuldade que uma criança pode ter em 

acompanhar a formação escolar e atingir os objetivos propostos no tempo previsto 

de acordo com a sua idade. 

 

A verdade é que a dificuldade em definir Insucesso Escolar se relaciona com os 

inúmeros instrumentos de avaliação que é necessário ter em conta para afirmar que um 

aluno foi bem-sucedido ou fracassou academicamente. Instrumentos que, direta ou 

indiretamente, interferem no insucesso escolar dos estudantes (Figura 1) e que, por norma, 

estão sempre presentes quando se debate este tema, (…) uma vez que podem ser 

considerados como expoentes máximos do insucesso na escola (Rosa, 2013, p. 13).  

  

 

 

 

 

Neste sentido, apurando o conceito de insucesso escolar, concluímos que se 

caracteriza pelo baixo rendimento escolar dos estudantes que, por inúmeros e variados 

motivos, não possuem a capacidade de atingir os objetivos propostos para um 

determinado nível de ensino. Como tal, os alunos obtêm, consecutivamente, maus 

(IN)SUCESSO ESCOLAR

Resultados dos 
exames

Retenções
Abandono 

escolar
Absentismo

Figura 1: Instrumentos do (In)Sucesso. 

Escolar. 
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resultados ao longo do ano letivo em que se encontram e, consequentemente, podem ficar 

retidos tendo que repetir o ano de estudo.  

 

 

1.2. As causas que conduzem ao (In)Sucesso Escolar 

Todos os dias somos confrontados, designadamente através dos mass media, com 

realidades do nosso sistema educativo e os seus maiores desafios, nomeadamente o 

Insucesso Escolar. Esta facilidade de acesso à de informação, conduz ao debate de temas 

complexos, quer por especialistas quer pelo espetador ‘comum’, que tenta encontrar uma 

resposta para tudo.  

A procura de justificação para algo que não se compreende ou algo que realmente 

nos preocupa, sempre foi encarado como uma das principais capacidades e necessidades 

do ser humano. No que concerne ao Insucesso Escolar, várias são as entidades que 

procuram algo que justifique o porquê da criança/adolescente não ser bem-sucedido 

academicamente, quer sejam os pais, os professores, os alunos e outras entidades do 

público em geral. Todavia, estamos perante um fenómeno que pode ser associado a vários 

fatores e (…) nenhum deles tomado isoladamente o conseguiria provocar (Rosa, 2013, 

citado por H., Martins, 2017, p. 10).   

Para além de uma tentativa de justificação, o ser humano tem também a tendência 

de atribuir ‘culpas’ por ocorrências nefastas. Como tal, quem culpar pelo Insucesso 

Escolar? Os pais? Os professores? Os próprios alunos? O sistema de ensino? A verdade 

é que estamos perante um  

 

(…) ciclo vicioso de desresponsabilização, em que o aluno culpa o 

professor pelo seu insucesso, já o professor acusa o aluno de falta de 

interesse e/ou motivação, ou por outro lado, culpa o próprio sistema de 

ensino por não estar pronto para dar resposta a todos os alunos (Rosa, 

2013, p. 20).  

 

Todavia, em vez de uma culpabilização mútua deveríamos ter em atenção e 

consciencializarmo-nos que o Insucesso Escolar, tal como afirma Martins (2017, p. 11), 

é provocado por uma multiplicidade de causas relacionadas e traduzidas nas 

dificuldades de aprendizagem.  
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De acordo com esta autora (p.20), os principais fatores que conduzem ao Insucesso 

Escolar  podem ser agrupados em 5 categorias (Figura 2): as causas do insucesso escolar 

são múltiplas e por vezes contraditórias, mas quase todas se relacionam com fatores 

ligados ao próprio aluno [fatores individuais], ao nível socioeconómico e cultural da sua 

família [fatores socioeconómicos, socioculturais e familiares], à escola enquanto 

instituição e aos elementos que nela trabalham, designadamente o professor [fatores 

relacionados com sistema escolar].     

 

 

 

 

 

 

 

 

Assim, por exemplo, quando o insucesso escolar está dependente da inteligência 

do estudante para compreender os programas que estão definidos para cada disciplina, 

quando o aluno tem dificuldades em acompanhar os seus colegas durante a formação 

escolar e quando depende dos desejos dos alunos, recorremos aos fatores individuais para 

justificar o fracasso escolar. Neste contexto poderíamos referir a teoria dos dotes (ou 

dons), muito em voga até final dos anos 60 do século passado, procurando-se no QI do 

aluno a causa do insucesso escolar (Branco, 2012). Ou seja, como refere Benavente (1990, 

p.716) o (…) sucesso/insucesso é justificado pelas maiores ou menores capacidades dos 

alunos, pela sua inteligência, pelos seus «dotes» naturais. 

No entanto, de acordo com Machado (2010, p.41), o carater redutor desta teoria 

foi sendo substituído:  

 

(…) primeiro através da teoria do handicap socioeconómico e depois 

através do handicap sociocultural. Mais tarde, a teoria socioinstitucional 

apela ao estudo do que se passa no interior da escola e faz realçar no 

fenómeno do insucesso escolar, não apenas a influência dos fatores 

externos à escola (económicos, regionais, culturais, familiares e 

psicológicos), mas também a influência dos fatores escolares, 

nomeadamente o regime de aprovação/reprovação anual e a estrutura 

curricular, a descontinuidade nas transições entre ciclos e níveis de 

aprendizagem e a sequencialidade regressiva do ensino, ou mesmo a 

“interação seletiva” no interior da sala de aula. 

 

Figura 2: Fatores responsáveis pelo (in)sucesso escolar. 
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individuais

Fatores famliares
Fatores 
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Na verdade, os fatores aqui referidos encontram-se interligados. E este aspeto é 

defendido pelo que alguns autores designam teoria sistémica, segundo a qual o (…) 

insucesso do aluno aumenta quando entra em ressonância com outros insucessos vividos 

pela família, pelos professores ou mesmo pela instituição (Pinto e Tomé, 2007, p.104). 

 Independentemente das teorias, concordamos que a qualidade das ligações que 

se estabelecem entre a família e a escola podem ser determinantes para a adaptação e 

mesmo para o desempenho do indivíduo (Rosa, 2013, p. 20). Com efeito, sendo a escola 

(em senso lato) e a família os principais suportes estruturantes do crescimento, assim 

como, da educação dos jovens e adolescentes, um trabalho cooperativo entre ambos é 

necessário e imperativo para o desempenho dos alunos.  

Mas foquemo-nos nos fatores que elencamos (cf.fig.2) como eventuais 

responsáveis pelo insucesso escolar. No contexto desses fatores, pode definir-se um vasto 

leque de variáveis condicionantes do desempenho dos alunos (Quadro 2). 

 

 

Os fatores individuais, como referimos, são todos aqueles que se relacionam com 

aspetos intrínsecos dos alunos, contemplando características e comportamentos que os 

distinguem uns dos outros. O quociente de inteligência (QI) é uma das variáveis… isto é, 

considera-se que o (In)Sucesso Escolar dos alunos é ditado pelo nível de inteligência de 

Fonte: Elaborado com base em L., Martins, 2007; Charrua, 2014; H., Martins, 2017 e Rosa, 2013.  

 

Quadro 2: As causas do (In)Sucesso Escolar. 



 

29 

cada um. Assim, quando um aluno possui um QI elevado tem também as capacidades 

intelectuais que necessita para ter um bom rendimento e, consequentemente, ser bem-

sucedido academicamente. Por outro lado, aqueles com baixo QI têm capacidades 

reduzidas que se traduzem num restringido aproveitamento escolar e, consequentemente, 

não conseguem alcançar o sucesso.4  

Ademais, o (In)Sucesso dos discentes está sempre associado ao interesse, à 

motivação e à capacidade de concentração. A falta de interesse pela escola, a ausência de 

motivação nas aulas e a desconcentração, não permitem que os alunos ‘captem a matéria’, 

acabando por se dispersar/distrair muito mais facilmente. A estas causas pode ainda 

associar-se a memória, capacidade que pode facilitar a apreensão dos conteúdos e ajudar 

os alunos nos momentos de avaliação. Mas recorde-se que a memorização é a base da 

pirâmide da Taxonomia de Bloom e existem vários tipos de memória. E se (…) sem 

memória não conseguimos aprender (Nascimento, 2013, p.29419) aprender é mais do 

que memorizar (Bunce, 2009). 

É igualmente importante não esquecer os alunos alvo do nosso estudo se 

encontram em plena adolescência, uma fase das suas vidas que se caracteriza pela 

mudança e pela instabilidade, que é considerada uma das muitas causas individuais do 

insucesso [visto que] conduz, muitas vezes, o aluno a rejeitar a escola, a desinvestir no 

estudo das matérias e, frequentemente, à indisciplina. Neste contexto, os professores 

devem estar ainda mais recetivos às necessidades destes jovens, compreendendo que não 

têm todos a mesma maturidade, as mesmas capacidades e não possuem o mesmo ritmo 

de aprendizagem, sendo importante conseguir adequar as tarefas/atividades da sala de 

aula às características individuais dos seus alunos. Isto inclui dar credibilidade as suas 

opiniões, valorizar sugestões, observar, acompanhar seu desenvolvimento e demonstrar 

acessibilidade e disponibilizar mútuas conversas (Sarnoski, 2014, p.7). 

Em contrapartida, cabe aos pais prestar apoio em casa, ajudar da melhor maneira 

possível nesta fase que, por vezes, pode ser complicada e até confusa. Sem nunca esquecer 

a importância das relações interpessoais, ou seja, as amizades são um fator fundamental 

para o sucesso escolar, ter um amigo com quem podem partilhar segredos e falar de 

assuntos que não se sentem à vontade de falar com os pais. Ter uma vida social ativa e 

                                                           
4 Esta causa está diretamente associada à já referida Teoria dos “dons” que “assenta na origem animal e no caráter 

fisiológico da atividade psíquica, [pelo] que a inteligência da criança é hereditária e que os fatores genéticos têm uma 

importância fundamental…” (L., Martins, 2007, p. 21).  
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harmoniosa é crucial para um rendimento escolar positivo. Como refere Costa (2013, 

p.130) a adolescência  

 

(…) envolve aspetos exploratórios de identidade pessoal e afastamento da 

autoridade da família, [pelo que] os jovens são fortemente mobilizados 

pelas amizades na orientação dos seus projetos. A necessidade de uma 

verdadeira camaradagem é prioritária. Este fator domina toda a idade dos 

adolescentes. 

 

No entanto, consideramos que a família é um importante agente no que concerne 

ao desenvolvimento dos jovens e dos adolescentes. O seio familiar e as características da 

família influenciam bastante a prestação dos seus filhos nas escolas, sendo imperativo 

que as crianças cresçam rodeadas de amor e num espaço harmonioso sem conflitos, 

discussões ou zangas, ou seja, cresçam num espaço onde se sintam amadas, seguras e 

protegidas. É na família que ocorre o primeiro processo de socialização e é a família que 

tem o importante papel de transmitir aos seus filhos, os valores, crenças e ideais que 

acham ser fundamentais pois, mais tarde, refletir-se-ão na personalidade, comportamento 

e nas suas atitudes para com os seus e para com os outros em seu redor (Samagaio, 2016). 

Efetivamente, a família tem um papel tão importante no sucesso escolar que a 

relação conjugal entre os progenitores é vista como um ‘indicador de ouro’. Ou seja, uma 

má relação entre os pais pode afetar, de forma negativa, o comportamento e atitudes dos 

jovens, contribuindo para um baixo rendimento escolar. Como refere Martins (2010, 

p.19), a existência de  

 

(…) conflito entre os pais, em qualquer tipologia de família (divorciada, 

intacta, recasada) está associado a uma ampla gama de resultados nocivos 

para as crianças, incluindo níveis mais elevados de depressão, ansiedade e 

problemas de externalização, competência e níveis mais baixos de 

autoestima e desempenho escolar e social.  

 

Mas mesmo numa família considerada tradicional (intacta) e ‘harmoniosa’, é 

possível que um jovem tenha baixas prestações escolares face à pressão que os pais 

exercem, por vezes involuntariamente, sobre os seus filhos. Pais que criticam os seus 

filhos porque erraram ou não obtiveram os resultados esperados, que não valorizam o 

esforço dos seus filhos nem as suas vitórias e aqueles progenitores que se guiam pela 

severidade e força, estão a contribuir para que os jovens/adolescentes se sintam rejeitados, 

indesejados, não se sintam bem com eles próprios e tenham uma baixa autoestima (Paz, 

2014). Indicadores que conduzem a um baixo rendimento escolar pois sentem que a 
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família não os apoia e o apoio da família é bastante importante para que consigam 

ultrapassar os obstáculos que vão encontrando ao longo do caminho e que os impede de 

atingir a meta pretendida: o sucesso escolar. Assim sendo, o apoio da família é 

fundamental, o afeto é imperativo e a boa comunicação entre os pais e os filhos é uma 

necessidade para que sejam bem-sucedidos na escola. Mas como vimos, há outros fatores 

que, de alguma maneira, influenciam o rendimento escolar dos discentes, destacando-se 

os níveis sociocultural e socioeconómico do agregado familiar.  

O nível cultural da família é visto como um dos principais fatores a influenciar o 

(In)Sucesso, uma vez que (…) uma família rica culturalmente fornece à criança uma 

diversidade de estímulos que lhe permite viver na escola uma continuidade do ambiente 

familiar ao invés de vivenciar um fosso entre ambos (Rosa, 2013, p. 35).  Assim, nas 

famílias que apresentam baixos níveis culturais é maior a probabilidade dos 

jovens/adolescentes obterem mais baixos níveis de rendimento, que se fazem sentir no 

insucesso e no abandono escolar precoce, enquanto os alunos de famílias com altos níveis 

culturais têm maiores probabilidades de alcançar o sucesso. O mesmo acontece quando 

falamos da classe social em que o agregado familiar do aluno se encontra inserido. 

Quando um aluno pertence a uma classe social mais desfavorecida, as taxas de insucesso 

escolar são bem mais elevadas e diferenciadas (…) [destacando-se as] famílias de 

operários, camponeses, minorias étnicas, que vivem por vezes em bairros sociais ou 

zonas urbanas degradadas (Charrua, 2014, p. 20). Assim, como podemos ver, as 

desigualdades culturais e sociais possuem uma ligação bastante forte e estreita a este 

fenómeno que é o (In)Sucesso Escolar.  

É ainda de referir fatores como a escolaridade dos pais e o nível económico. O 

nível educacional dos pais contribui para um melhor ou pior rendimento escolar e, 

inclusivamente, pode influenciar a permanência dos alunos na escola ou o seu abandono 

precoce (Freire, A. Roazzi e M. Roazzi, 2015). Por outro lado, pais que possuem uma 

elevada escolaridade têm maior probabilidade de identificar as dificuldades dos seus 

filhos, ajudando-os a ultrapassá-las e mesmo a evoluir, ocorrendo o inverso no caso de 

progenitores com baixa escolaridade. Já o nível económico, dependente dos rendimentos 

e geralmente associado ao tipo de profissão ou emprego, tem uma influência similar 

(Saavedra, 2001). Alguns profissionais, mais qualificados, como por exemplo, médico ou 

advogado, auferem maiores salários, e, consequentemente, bons níveis económicos, 

enquanto os profissionais menos qualificados, como por exemplo, pescadores, ou 
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funcionários da restauração ou do comércio recebem baixos salários e, 

consequentemente, possuem um baixo nível económico, Níveis de rendimento mais 

elevados, normalmente, proporcionam uma qualidade de vida maior, enquanto os baixos 

níveis económicos, geralmente, acarretam uma qualidade de vida menor. Acontece que 

famílias que apresentam baixos níveis económicos são mais propícias ao surgimento de 

fatores de risco que acabam por facilitar a exclusão escolar, abandono escolar [uma vez 

que, os filhos, se sentem na obrigação de ajudar os pais procurando um emprego] ou as 

reprovações sucessivas (Rosa, 2013, p. 38).  

Assim, podemos e devemos afirmar que o Insucesso Escolar é um fenómeno 

multifacetado que envolve o domínio académico, o domínio socio relacional e o domínio 

biopsicológico e engloba igualmente uma vertente subjetiva onde cada estudante 

perspetiva o seu desempenho de acordo com os seus objetivos (Oliveira, 2015, p. 20), 

Para além disso, o (In)Sucesso dos alunos não pode nem deve ser aferido apenas através 

dos resultados que obtêm. Assim, como fenómeno multifacetado que é, cabe aos 

professores garantir que este é tratado como tal, sendo necessário considerar-se fatores de 

ordem social, familiar, económico, e cultural, passando, ainda, pelos fatores pessoais, sem 

esquecer o sistema educativo e o tipo de ensino praticado pela escola.     

 

 

1.3. (In)Sucesso Escolar em Portugal 

O Insucesso Escolar é uma realidade que está bastante presente nas nossas escolas, 

constituindo uma das maiores preocupações dos professores, dos alunos e encarregados 

de educação e, provavelmente, uma das temáticas sobre as que mais se investiga. Mas a 

verdade é que nem sempre foi assim. Houve uns tempos, principalmente na altura em que 

a escolaridade não era obrigatória e, portanto, o número de estudantes era restrito, em que 

o conceito de Insucesso Escolar raramente era pronunciado. Todavia, no ano de 1844 (Lei 

de 20 de Setembro), promulgada por Costa Cabral, foi decretada em Portugal a 

escolaridade obrigatória, tornando-se o nosso país um dos pioneiros no que concerne à 

sua adoção. Portugal foi, também, um dos primeiros países da Europa com a escolaridade 

obrigatória mais longa (decretada em 2009), visto que a maioria dos países da Europa 

têm escolaridades obrigatórias de 9/10 anos, sendo que muito poucos têm 12 anos de 

duração da mesma (Lemos, V., 2017, p. 407).  
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Os níveis de abandono escolar diminuíram automaticamente, essencialmente 

durante a década de 90, tal como se pode ver na Figura 3. Como tal, de 90 para o ano 

2000, a taxa de abandono escolar, sofreu uma redução acentuada de 9.8%, tendo sofrido 

uma segunda, apesar de pouco significativa, de 1.1% de 2001 para 2011.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Já o número de alunos matriculados entre 2004 e 2016, tanto em escolas públicas 

como escolas privadas de Portugal Continental, tem registado valores que têm oscilado 

bastante ao longo dos anos (Figura 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

É no Ensino Pré-Escolar que se registam os valores mais constantes ao longo dos 

anos, verificando-se um aumento de crianças inscritas entre o ano letivo 2004/2005 e 

2008/2009 (de 243 921 para 258 932), mas uma descida entre 2009/2010 e o ano letivo 

2015/2016 (de 258 598 para 246 178). Em parte, esta redução de crianças inscritas no 

Pré-escolar deve-se a problemas demográficos que o país enfrenta (reduzida Taxa de 

Natalidade e consequente diminuição do grupo etário das crianças) e aos problemas 

socioeconómicos com que as famílias se têm vindo a defrontar nos últimos anos, em 

Figura 3: Total de taxa de abandono escolar em Portugal, 1991 - 2011. 

Fonte: Atlas da educação – edição de 2017. 

Figura 4: Número de alunos matriculados/inscritos, segundo o nível de ensino, por ano letivo, em Portugal. 

Fonte: Direção-Geral de estatísticas da educação e ciência, 2015/2016. 
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consequência da recente crise económica (desemprego, redução dos salários, redução dos 

apoios sociais, endividamentos, etc.). Todavia, não podemos deixar de referir que a rede 

Pré-Escolar Pública é muito escassa e nem todos os pais têm possibilidades de colocar os 

seus filhos em escolas privadas, o que também pode ser um fator explicativo para a 

redução de crianças matriculadas no Ensino Pré-Escolar.  

Podemos também constatar que é no Ensino Básico que encontramos o maior 

número de alunos inscritos, alcançando o número máximo de 1 215 380 alunos no ano 

letivo 2008/2009, e mesmo após ter sofrido uma queda no número de inscrições no ano 

letivo 2013/2014 que resultou num total de 995 294 alunos, tendo vindo sempre a 

diminuir desde então.  

 Por fim, o que podemos ainda constatar é que o número de alunos inscritos no 

Ensino Secundário também tem vindo a diminuir aos longo dos anos, o que se pode 

justificar, em parte, pela diminuição de inscrições no Ensino Básico.  

É importante referir que, em Portugal, a escolaridade obrigatória nem sempre foi 

de 12 anos de escolaridade. Sendo assim, inicialmente esta era de 3 anos sofrendo o 

primeiro alargamento no ano de 1919 quando passou a ser de 5 anos. No total, ocorreram 

cerca de seis alargamentos, tendo ocorrido o último em 2009, ano em que a escolaridade 

obrigatória passou, então, a ser de 12 anos (Quadro 3).  

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Analisando o quadro podemos denotar que existem alguns dados que se 

contradizem, principalmente os dados referentes a 1956/1960, mas que são fáceis de se 

explicar. Ora, acontece que em 1930 ocorreu um certo retrocesso em que a escolaridade 

obrigatória voltou a ser de três anos, tal como ficou definido em 1911, dando-se um novo 

alargamento em 1956/1960 para os quatro anos de idade, primeiro para os rapazes e só 

depois para as raparigas. Alguns autores defendem que estes alargamentos representam 

riscos visto que conduzem a uma representação social da educação como um dever e 

Quadro 3: Alargamentos da escolaridade obrigatória, em Portugal. 

ALARGAMENTOS  

1919 Cinco anos 

1956/1960 Quatro anos 

1964 Seis anos 

1973 Oito anos 

1986 Nove anos 

2009 Doze anos 

Fonte: Lei de Bases do Sistema Educativo. 
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não como um direito, com consequências para o desenvolvimento de uma resistência em 

alguns indivíduos e em alguns grupos sociais (Lemos, V., 2017, p. 407). 

Mesmo assim, após o 25 de abril de 1974, Portugal tinha não só a escolaridade 

obrigatória mais curta na Europa como uma das mais baixas taxas de escolarização 

(Lemos, V., 2017, p. 405). Assim, analisando os valores da escolarização em Portugal, 

verificamos que estes têm vindo a oscilar bastante ao longo das duas últimas décadas, 

essencialmente no Ensino Secundário (Figura 5).  

 

Nos anos 50, é instituída na Europa a chamada escola de massas que, em Portugal, 

surge um pouco mais tarde com a Primavera Marcelista. Uma escola para todos que dá 

aos alunos, ou melhor, a qualquer aluno, a possibilidade de adquirirem as competências 

essenciais que necessitam para se preparem para a vida e para participarem ativamente e 

conscientemente na sociedade, ou seja, uma escola em que, teoricamente, são todos 

iguais, mas que na prática são todos diferentes. Isto porque é necessário averiguar o 

cenário a partir de vários ângulos, nomeadamente, a família e o nível socioeconómico e 

cultural em que o aluno se encontra inserido e, ao fazermos isto, vamo-nos aperceber que 

o desejo de igualdade de oportunidades é uma utopia (L., Martins, 2007, p. 11).  

Tanto a escolaridade obrigatória como a escola de massas são dois fatores que 

vieram reforçar o Insucesso Escolar, tal como afirma Martins, 2007. Inicialmente, ainda 

antes da escolaridade obrigatória e da escola de massas, o insucesso escolar era escasso 

verificando-se casos isolados, isto é, um ou outro aluno que, por algum motivo, não 

conseguia passar de ano, mas com a implementação da escolaridade obrigatória e com a 

massificação das escolas, este fenómeno, ou seja, o Insucesso Escolar, passou a ser visto 

Figura 5: Escolarização (%), segundo o nível de ensino, por ano letivo, em Portugal. 

Fonte: Direção Geral da Educação e Ciência, 2015/2016. 
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como um fenómeno social onde estão implicados não só os alunos, mas também os outros 

intervenientes no sistema educativo (L., Martins, 2007, p. 11).  

No fundo, é seguro afirmar que, o (In)Sucesso Escolar, é um tema que começou a 

ser debatido de forma mais consistente em pleno século XX com a aprovação da Lei de 

Bases do Sistema Educativo, no ano de 1986, que afirma que todos os portugueses têm 

direito à educação e à cultura (Decreto-Lei nº46/86, de 14 de Outubro) e que ganhou 

mais visibilidade quando se implementou a escola de massas, isto é, o ensino para todos 

independentemente da sua origem, da etnia e das suas condições socioeconómicas. 

Por fim, e tendo em conta a definição dada pelo Conselho Nacional da Educação 

de Insucesso Escolar que afirma que consiste na repetência ou retenção durante um ou 

mais anos ao longo do percurso escolar dos alunos [e] é apontado por alguns estudos 

como fator preditivo do abandono escolar (2013, p. 40) importa analisar os dados 

alusivos à taxa de repetência/desistência nos diferentes ciclos de ensino entre 2001 e 2017 

(Figura 6) que tem vindo a diminuir ao longo dos anos, tanto no Ensino Básico como no 

Ensino Secundário passando de 12.7% para 5.5% e de 39.4% para 15,1%, respetivamente. 

 

Assim, apesar de as maiores taxas de repetência/desistência persistirem no Ensino 

Secundário foi também neste nível de ensino que se verificou uma maior descida 

destacando-se o 10º ano de escolaridade (descida de 26,8% passando de 39.4% para 

12.6%). Já no Ensino Básico (inclui o 1º, 2º e 3º ciclo) os valores mostram-se mais 

irregulares destacando-se o 1º C.E.B. com a taxa mais baixa (5.8% em 2017) (Direção-

Geral de Estatísticas da Educação e Ciência, 2017).  

Figura 6: Taxa de retenção/resistência (%), por ciclo de ensino, Portugal, 2001 - 2017. 

Fonte: Direção Geral de Estatística da Educação e Ciência, 2018.  
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Em contrapartida, os valores da taxa de transição/conclusão têm vindo a aumentar 

ao longo dos anos (Figura 7). Assim, apesar de os valores mais altos predominarem no 

Ensino Básico, é no Ensino Secundário que se denotam os maiores progressos passando 

de 60.6% para 84.9% em 16 anos, o que se traduz num aumento de 24.3%.    

 

 

 

 

CAPÍTULO II: CONCETUALIZAÇÃO DE 

INTELIGÊNCIA EMOCIONAL 

2.1. Emoções  

As emoções5 desempenham um papel crucial no que concerne à atividade 

psicológica do ser humano condicionando o seu desenvolvimento. Tal como afirma 

Casassus (2009, citado por Rabelo, et all; 2016, p. 6) as emoções sempre estiveram no 

centro de nossa capacidade de sobreviver e estão no centro de nossa capacidade de 

evoluir. Neste sentido são muito importantes para o ser humano, pois determinam quem 

somos e aquilo que somos capazes de fazer.  

Estas são vistas, frequentemente, como reações de curta duração a determinados 

acontecimentos aleatórios, sendo que quando um individuo se emociona transmite sempre 

algo que demonstra ‘o seu sentir’, podendo ser uma mudança repentina no tom de voz, 

                                                           
5O termo emoção deriva do latim emovere, em que o e, variante de ‘ex’ significa 'fora' e movere traduz 'movimento'. 

Assim semanticamente ‘emoção’ significa ‘mover para fora’, expressando a ideia (…) de algo que irradia do interior 

em direção à superfície, que se exterioriza (http://flaviamelissa.com.br/sobre-as-emocoes/), ou na aceção de Fernandes 

(2012, p.110), corresponde a (…) movimento energético ou espiritual em direção ao outro, capaz de afetar 

organicamente o corpo humano. 

Figura 7: Taxa de transição/conclusão (%), por ciclo de ensino, Portugal, 2001 - 2017. 

Fonte: Direção Geral de Estatísticas da Educação e Ciência, 2018.  

http://flaviamelissa.com.br/sobre-as-emocoes/
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uma expressão corporal ou mesmo uma expressão facial. Mas como refere (Magiolino, 

2010, p.4) a  

 

(…) emoção não é instinto, não é puramente biológica, não é estritamente 

visceral, é histórica, é cultural, mas ao mesmo tempo biológica, visceral e 

subjetiva. Um termo, uma noção, um conceito que se explicita na e pela 

diferença e que, ao abrir novos horizontes, nos convoca a pensar e a sentir 

o novo. 

 

Assim, a definição deste conceito nem sempre é clara e unânime, até porque as 

emoções podem ser estudadas sob diferentes perspetivas – pelo que existem várias teorias 

que tentam explicar o que são as emoções e como se processam, que normalmente se 

agrupam em três categorias, designadamente as fisiológicas, as neurológicas e as 

cognitivas - e classificadas de diferente forma e consoante a sua natureza, embora seja 

possível detetar alguns aspetos comuns, tal como tentamos demonstrar no Quadro 4.   

 
Quadro 4: Definição de Emoção, segundo vários autores. 

AUTORES DEFINIÇÃO 

Smith e Lazarus, 1990, 

p.632. 

(…) emotions are the product of transactions or relationships between the person and the 

environment. 

 

Damásio, 1994, citado 

por Marques, 2011, p. 

22. 

(…) são a combinação de um processo de avaliação mental, simples ou complexo, com 

respostas disposicionais a esse processo, na sua maioria dirigidas ao corpo, propriamente 

dito, mas também dirigidas ao cérebro (…)  

Goleman, 1995, p. 34. 

(…) as emoções são, em essência, impulsos, legados pela evolução, para uma ação 

imediata, para planejamentos instantâneos que visam lidar com a vida.  

Vigotski, 2001, p.139 

As emoções são esse organizador interno das nossas reações, que retesam, excitam, 

estimulam ou inibem essas ou aquelas reações. Desse modo, a emoção mantém o seu papel 

de organizador interno de nosso comportamento.  

Pinto, 2001, citado por 

Silva, 2010, p. 11. 

A emoção é uma experiência subjetiva que envolve a pessoa toda, a mente e o corpo. É 

uma reação complexa desencadeada por um estímulo ou pensamento e envolve reações 

orgânicas e sensações pessoais.  

Filliozat, 2001, citada 

por Hilário, 2010, p. 6. 

A emoção é um movimento em direção ao exterior, um impulso que nasce do interior de 

nós próprios e que fala aos que nos rodeiam, uma sensação que nos diz quem somos e que 

nos coloca em ligação com o mundo.  

 
Woyciekoski e Hutz, 

2009, p.3 

(…) reação psicobiológica complexa, que [envolve] inteligência e motivação, impulso 

para ação, além de aspetos sociais e da personalidade, que acompanhados de mudanças 

fisiológicas, [expressam] um acontecimento significante para o bem-estar subjetivo do 

sujeito no seu encontro com o ambiente.  



 

39 

Marques, 2011, p. 23. 

As emoções são estados sentimentais de elevada intensidade e caracterizada pela 

existência de um estímulo que as despoleta.  

Marques, 2011, p. 23. 

As emoções são algo que ocorre como reação a um determinado acontecimento, no nosso 

meio ambiente, mas podem ser também uma reação a algo que se imagine ou fantasie.  

Hilário, 2012, p. 5. 

As emoções são reações a acontecimentos que surgem inesperadamente, e têm uma 

duração breve, estando por isso relacionadas com o presente.  

 

Assim, de forma breve, é possível afirmarmos que as Emoções são reações, de 

curta duração, a um determinado acontecimento que ocorre de forma imprevisível. 

Reações estas que são desencadeadas por estímulos ou por pensamentos que o Ser 

Humano tenha.  

De acordo com vários autores, entre os quais podemos destacar Ekman, P. (1999), 

Damásio, A. (1998) ou Plutchik, R. (2001), podemos dividir as emoções em primárias ou 

inatas e secundárias (Quadro 5). As emoções primárias são vistas como básicas e 

essenciais para a sobrevivência do ser humano enquanto as emoções secundárias são 

consideradas mais complexas, resultantes de um longo processo de aprendizagem, 

originadas por vários acontecimentos que foram ocorrendo ao longo da vida, o que 

significa que são emoções que se vão adquirindo.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Todavia, existem outras teorias que agrupam as emoções de forma um pouco 

diferente. Tomkins (1962/1963) é um destes exemplos, uma vez que considera que a 

vergonha não é uma Emoção secundária, mas sim uma Emoção primária. Um outro 

exemplo é Emde (1980) que, contrariamente aos autores acima referidos, consideram que 

a culpa é uma Emoção primária e não secundária (Anexo 1).  

Por outro lado, as emoções podem também ser divididas em emoções negativas e 

emoções positivas. Do ponto de vista educativo, as emoções negativas estão associadas 

ao insucesso escolar dos jovens visto que causam medo, tensão, melancolia e infelicidade. 

Quadro 5: Exemplos de emoções básicas e secundárias. 

EMOÇÕES BÁSICAS EMOÇÕES SECUNDÁRIAS 

Medo; 

Ira; 

Surpresa;  

Tristeza; 

Felicidade; 

Aversão.  

Vergonha; 

Culpa; 

Orgulho; 

Inveja; 

Gratidão; 

Desprezo; 

Admiração.  

 Fonte: Elaborado com base em Silva, 2010. 
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Já as emoções positivas associam-se ao sucesso escolar visto que são todas aquelas que 

originam felicidade e humores positivos.  

Assim, é importante que alunos sejam emocionalmente competentes de modo a 

conseguirem atingir um nível de bem-estar que os permita aprender. Mas quando falamos 

em competência emocional, (…) implica não apenas na incorporação de habilidades em 

relação às próprias emoções e às dos/as outros/as, mas em um processo de 

transformação onde a pessoa incorpora a consciência e compreensão emocional 

(Casassus, 2009, citado por Rabelo, Marinho, Melo e Dantas; 2016, p. 7). É, ainda, 

importante referir que apesar de as emoções positivas serem as mais benéficas tanto a 

nível escolar, intrapessoal e interpessoal - visto que conduzem à criação de laços afetivos 

entre as pessoas e a uma maior probabilidade de serem bem-sucedidos na escola - as 

emoções negativas são as que se identificam com maior facilidade.  

Como podemos constatar, no âmbito escolar as emoções têm também um papel 

fundamental visto que todos os dias presenciamos um vasto e diversificado leque de 

situações que envolvem emoções com as quais os alunos, mas também os docentes, 

necessitam de saber lidar. Perante tal cenário, os membros que constituem a escola têm, 

obrigatoriamente, que dar mais importância às emoções pois elas são uma componente 

que faz parte do dia a dia dos alunos, que interferem nas suas atitudes e comportamentos 

e que influenciam as aprendizagens e, consequentemente, o rendimento académico. 

Ademais, ao darmos mais ênfase às emoções estamos a contribuir para uma redução de 

adversidades que se encontram em quase todas as escolas, nomeadamente o bullying e a 

exclusão, bem como das emoções negativas dado que, nos últimos anos, se tem vindo a 

registar um aumento do número de suicídios e depressões causados pela raiva, tristeza e 

solidão. Quando estas emoções são controladas estamos a contribuir para o bem-estar 

emocional dos alunos e para um mundo melhor com menores níveis de violência.   

Ora, os problemas que os jovens e adolescentes têm não desaparecem quando 

entram na sala de aula e, como tal, precisam de ser tratados. Assim, dentro da sala de aula 

é necessário que sejam tratados  

 

(…) problemas reais, para que o aprendizado não ocorra de forma isolada 

dos sentimentos dos educandos; plantar no educando a semente da 

autogestão, que possibilitará, ao educando, saber lidar com situações como 

raiva, frustrações e discriminações; e manter o autocontrole das emoções 

perturbadoras e aflitivas, mesmo em momentos difíceis e sob pressão 

(Rêgo e Rocha, 2009, p. 144). 
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Deste modo, os alunos ficam a compreender que o importante é resolver os 

problemas (ressentimentos, discordâncias, agressões), independentemente da sua origem, 

em vez de os evitar.  

Para além disso, se queremos uma escola inclusiva é imperativo que os professores 

encarem as emoções numa outra perspetiva, dando-lhe maior destaque pois há 

aprendizagens que a escola não pode continuar a ignorar: educar as emoções para que 

saibam lidar com elas, nomeadamente com receios, deceções e angústias, e ensinar os 

alunos a enfrentar os seus problemas, mas também a saber solucioná-los. A partir do 

momento que os alunos são educados emocionalmente aprendem não só a lidar com as 

suas emoções, pois já estão familiarizados com elas, como aprendem quando, onde e 

como devem expressar os seus sentimentos. Para além disso, os alunos precisam de 

compreender que as suas emoções e sentimentos influenciam, indiretamente, os outros 

em seu redor havendo sempre consequências pelas quais precisam de se responsabilizar.  

Nesta medida, os professores estão a (…) promover processos de 

autoconhecimento e aceitação pessoal; proporcionar aos alunos/as conteúdos e 

informações relacionadas a valores; atitudes e hábitos que melhorem o seu 

desenvolvimento psicológico (…) e fomentar sentimentos de competência, segurança e 

respeito próprio (Rabelo, et all 2016, p. 9). Quando os alunos têm conhecimento das 

emoções e dos sentimentos e aprendem a controlá-los sentem-se cada vez mais 

autónomos e competentes deixando de se sentir pessoas frágeis e vulneráveis. Como tal, 

ao controlarem as suas emoções sentem-se fortes e independentes, capazes de exercer um 

papel na comunidade surgindo, então, o sentimento de inclusão.  

Porém, a inserção de uma educação emocional no mundo escolar implica algumas 

mudanças (Figura 8). Tanto as escolas, como os educadores, os indivíduo que constituem 

a comunidade e os pais necessitam de mudar, mas acima de tudo, necessitam de trabalhar 

em equipa e compreender que não são organismos isolados, mas organismos que se 

complementam.  

 

 

 

 

Figura 8: Mudanças necessárias. 

Fonte: Elabordo com base em Rêgo e Rocha, 2009.  

O educador precisa de ir além da sua missão tradicional de ensinar a ler e a escrever.

As escolas têm de incluir no currículo o enino das emoções.

As famílias e as pessoas da comunidade precisam de se envolver mais com as escolas.
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Vários autores acreditam que é na família que se dão as primeiras aulas sobre 

educação emocional. Tal como Hilário afirma (2012, p. 10) a família é o primeiro (…) 

agente para a aprendizagem emocional, na medida em que nos ensina a respeitar os 

outros e a nós próprios; a interpretar e a exprimir sentimentos e emoções e ainda a reagir 

perante diversas situações. Assim, é dever dos pais acostumarem e auxiliarem os seus 

filhos, desde muito pequeninos, a expressarem-se e a lidarem com as suas emoções, 

principalmente com as emoções negativas (raiva, tristeza e medo), pelas suas implicações 

no futuro da criança. Em contrapartida, as crianças que sabem lidar com as suas emoções 

têm uma maior probabilidade de se tornarem adultos emocionalmente inteligentes. Ainda 

no seguimento desta perspetiva, os pais são vistos pelos seus filhos como exemplos a 

seguir e, por isso mesmo, o modo como os pais lidam com os seus próprios filhos e as 

suas emoções e sentimentos vai influenciar profundamente a vida emocional da criança 

podendo contribuir para o seu equilíbrio ou desequilíbrio emocional.  

Segundo Gottman e DeClaire (1999, citados por Lemos, 2015) para que as 

crianças recebam uma boa educação emocional é necessário que os pais tenham em conta 

cinco passos fundamentais: (1) os pais têm de ter consciência das emoções das crianças; 

(2) precisam de ver as emoções dos seus filhos como uma oportunidade que conduz à 

intimidade e à aprendizagem; (3)  devem ser pais empáticos valorizando os sentimentos 

dos seus filhos;  (4) auxiliarem os seus filhos a verbalizar e manifestar aquilo que sentem; 

(5) por fim, o último passo consiste em ajudar a resolver os problemas ao mesmo tempo 

que impõem limites. Quando estes cinco passos são implementados regularmente, as 

crianças tornam-se emocionalmente inteligentes, na medida que têm maior facilidade em 

identificar, controlar e expressar aquilo que sentem. Todavia, quando os pais 

implementam estes cinco passos têm de reforçar os elogios, pois quando recorrem a uma 

educação depreciativa as crianças tornam-se tímidas, pouco confiantes e apresentam 

problemas em expressar-se verbalmente.  

Mas será que em todas as famílias os pais têm as capacidades emocionais 

necessárias de modo a conseguirem educar os seus filhos emocionalmente? A verdade é 

que todas as famílias têm problemas que fazem com que os pais sejam emocionalmente 

inconstantes e, nestes casos, os progenitores não têm como ajudar os seus filhos a serem 

emocionalmente inteligentes. Uma vez que os pais não possuem as competências 

emocionais necessárias, os filhos não têm como adquiri-las. Por outro lado, os pais que 

são considerados emocionalmente competentes e que recorrem a uma orientação 
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emocional, ajudam os filhos a tornar-se emocionalmente inteligentes, aumentando a 

probabilidade de atingir o sucesso escolar, são e estão mais aptos para lidar e vencer os 

desafios e as suas relações são mais promissoras. Como tal, podemos afirmar que (…) as 

oportunidades de aprendizagem não são as mesmas para todas as crianças; pais 

limitados a nível emocional e cognitivo podem passar ensinamentos errados e elas 

desenvolvem um conceito menos correto dos seus sentimentos, e, consequentemente, dos 

sentimentos dos outros (Lemos, 2015, p. 23).  

Devido à instabilidade que encontramos nas famílias, a escola passa a ter um papel 

fundamental no que concerne à educação emocional, ou seja, uma vez que as famílias não 

têm capacidades de dar aos seus filhos uma aprendizagem emocional estável, as 

comunidades exigem que as escolas sejam capazes de fazer aquilo que as famílias já não 

conseguem: educar emocionalmente as crianças. Tal significa que o professor tem agora 

mais responsabilidades, vendo a sua missão de formar indivíduos exemplares passar para 

um outro nível.    

Em verdade, os pais têm um papel muito importante como (…) preparadores 

emocionais e mediadores de futuras gerações durante a construção de um 

relacionamento mais afetuoso e a reflexão sobre sentimentos e lições de vida (Hilário, 

2012, p. 10). Estes têm o dever de ajudar os seus filhos a identificar, gerir e controlar as 

suas emoções, para que mais tarde as consigam e saibam como expressar quando estão 

com outros indivíduos, isto é, quando se encontram num contexto social diferente 

daqueles a que estão habituados, com destaque para o ambiente familiar. Assim, com a 

ajuda dos seus pais, em adultos serão capazes de superar as suas dificuldades e serem 

bem-sucedidos pessoalmente, profissionalmente e afetivamente conseguindo, assim, 

alcançarem a felicidade. 

A educação emocional torna-se, então, mais importante que nunca. Ao 

compararmos uma pessoa emocionalmente educada com uma que não o é, verificamos 

que a primeira é muito mais desenvolvida psicologicamente e como pessoa, lida melhor 

com os seus problemas, apresenta maior facilidade em se relacionar e cooperar com os 

outros e possui características que lhe serão úteis no futuro (Figura 9).  

Capacidade de líder
Capaciade de 

mediador
Domínio da arte do 

bom relacionamento
Capacidade para 

análise social

Figura 9: Capacidades de um indivíduo emocionalmente educado. 

Fonte: Elaborado com base em Rêgo e Rocha, 2009. 
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Mas muitas vezes a emoção é confundido com sentimento. Dois conceitos que são 

vistos como iguais quando, na realidade, são distintos, embora interligados. Como vimos, 

as emoções são reações a estímulos, a acontecimentos, novidades ou mesmo experiências 

que se manifestam a partir de uma expressão facial, na voz, nas atitudes, nos 

comportamentos e mesmo no corpo. Já o sentimento consiste num (…) sentir consciente, 

uma impressão, uma experiência, às vezes com dimensão mais sensorial como dor ou 

bem-estar, outras vezes com uma dimensão mais afetiva como tristeza, melancolia, 

agrado. O sentimento é um estado similar à emoção, menos intenso e mais prolongado. 

(Pinto citado por Silva, 2010, p. 12). Por outras palavras, o sentimento é aquele preciso 

momento em que identificamos e tomamos consciência daquilo que estamos a sentir e, só 

assim, somos capazes de dar um nome a esse sentimento.  

Enquanto as emoções são reações que o indivíduo manifesta para o exterior 

tornando-se visíveis àqueles que o rodeiam, os sentimentos são manifestados 

interiormente e só o próprio tem consciência deles. Assim, é importante compreender-se 

que os sentimentos são gerados por emoções e sentir significa ter sentimentos (Silva, 

2010, p. 14). Por outras palavras, é possível afirmarmos que os sentimentos são efeito das 

emoções apesar de haver exceções à regra. Isto é, todas as emoções geram sentimentos, 

mas há sentimentos que não provêm das emoções.  

Em suma, as emoções são fundamentais na vida das pessoas visto que são elas 

(…) que nos orientam quando diante de um impasse e quando temos de tomar 

providências importantes demais para que sejam deixadas a cargo unicamente do 

intelecto (Goleman, 1995, p. 32). É verdade que o QI tem a sua importância, mas no que 

concerne a tomar decisões e a resolver problemas e desafios, a emoção tem um peso 

bastante significativo, por vezes até tem mais peso do que a própria razão. E é seguindo 

esta visão que concordamos com Goleman (1995) ao afirmar que o poder das emoções 

não pode, nem deve ser ignorado. 

Distinguindo os dois tipos de inteligência, Mayer e Salovey (1997, p.15) referem: 

 

In the sphere of academic intelligence, intelligence is the aptitude, 

achievement represents what one has accomplished, and competency 

indicates that one’s achievement meets a particular standard. Analogous to 

such concepts, emotional intelligence represents the core aptitude or ability 

to reason with emotions. Emotional achievement represents the learning a 

person has attained about emotion or emotion-related information, and 

emotional competence exists when one has reached a required level of 
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achievement. All things being equal, a person’s emotional intelligence 

determines her emotional achievement. But things are rarely equal, and the 

family in which one grew up, the lessons about emotions one was taught, 

the life events one has undergone – all influence how much one has 

achieved in learning about emotions. 

 

 

2.2. A Inteligência Emocional 

A inteligência é um conceito que, tal como a emoção, não é consensual, existindo 

várias definições e algumas teorias que nos ajudam a compreender o seu significado. 

Assim sendo, vamos apresentar, de forma sintetizada, as três conceções mais frequentes 

da inteligência: a abordagem fatorial ou psicométrica, a abordagem desenvolvimentista 

e, por fim, a abordagem cognitivista (Oliveira, 2007/2008 e Crestani, 2015), (Figura 10). 

 

Apesar de se apresentar como um conceito ambíguo, vários/as autores/as o 

associam ao pensamento e ao ato de compreender as coisas. Uma dessas autoras é Ana 

Hilário que afirma que (2012, p. 3), a inteligência é a capacidade mental que permite 

aprender, compreender e até mesmo adaptar-se com facilidade a uma nova situação ou 

a algo novo, ou seja, acredita que a inteligência está diretamente associada às nossas 

capacidades de sobrevivência e de progresso.  

Orru (2003, citado por Crestani, 2015, p. 44) partilha da mesma opinião afirmando 

que a (…) inteligência é a capacidade que o indivíduo possui de se adaptar a novas 

situações, adequando comportamentos e atenuando no meio em que vive, acrescentando 

Figura 10: Conceções da inteligência. 

Fonte: Elaborado com base em Oliveira, 2007/2008 & Crestani, 2015. 

TEORIA FATORIAL

• (...) preocupa-se com a 

composição e a mensuração da 

inteligêcia, visa entender as 

estruturas mentais responsáveis 

pelas diferenças individuais (...). 

•Composição da inteligência;

•Estruturas mentais;

•Habilidades;

•Entidades;

•Aptidões mentais.

TEORIA 

DESENVOLVIMENTISTA

• (...) se centra nas aptidões e traços 

internos da mente, e vem focar as 

estruturas e esquemas mentais de 

funcionamento da mente. 

•Aptidões e traços internos da mente;

•Estruturas e esquemas mentais;

•Funcionamento da mente;

•Aspetos físico-motor, afetivo,

inteletual, emocional e social.

TEORIA COGNITIVISTA

• (...) tem foco nos processos de 

aquisição do conhecimento, mais 

especificamente em como a mente 

organiza as experiências. 

•Aquisição do conhecimento;

•Processamento de informações;

•Transformação de informações;

•Utilização de informação;

•Resolução de problemas;

•Comportamento inteligente.
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que a inteligência pode ser ajustada e modificada ao longo do nosso desenvolvimento 

através das nossas capacidades de adaptação ao meio em que nos encontramos inseridos. 

Isto é, a inteligência consiste na capacidade de pensar, compreender, resolver questões, 

aprender e raciocinar estando, portanto, bastante associada ao mundo académico apesar 

de não ser uma habilidade estritamente académica.  

Outros autores, tais como Claparède e Gardner (citados por Crestani, 2015), 

consideram que a inteligência está associada à necessidade que o ser humano tem de 

resolver problemas relacionados com o ambiente onde se encontra. Porém, segundo 

Gardner, a inteligência está também associada à capacidade humana de criar 

possibilidades. E esta nossa capacidade exige muito mais do que ‘uma inteligência’, 

surgindo, assim, a teoria das inteligências múltiplas (Quadro 6).  

 

Quadro 6: Inteligências Múltiplas de Gardner.  

INTELIGÊNCIA 

LINGUÍSTICA 

Inteligência associada à linguagem, tal como o nome indica, e à 

capacidade que o indivíduo tem para a utilizar e manipular. 

Escritores; 

Jornalistas; 

Tradutores. 

INTELIGÊNCIA MUSICAL 

Inteligência associada à capacidade de compreender e produzir 

música, ou seja, a capacidade em distinguir e interpretar timbres, 

sons e notas.   

Músicos, 

Compositores; 

Cantores. 

INTELIGÊNCIA LÓGICO-

MATEMÁTICA 

Inteligência associada aos números, ao raciocínio e à necessidade de 

encontrar uma explicação lógica para tudo.  

Cientistas; 

Físicos; 

Matemáticos. 

INTELIGÊNCIA ESPACIAL 

Inteligência associada à capacidade de compreender o mudo visual 

com precisão, ou seja, consiste na capacidade de aprender através 

da observação.   

Arquitetos; 

Designers; 

Artistas. 

INTELIGÊNCIA 

CORPORAL-CINESTÉSICA 

Inteligência associada à capacidade de recorrer ao próprio corpo 

(equilíbrio, coordenação, velocidade, força, etc.) para atingir os seus 

objetivos pessoais existindo uma completa harmonia entre o corpo e 

a mente.  

Bailarinos; 

Atletas; 

Atores. 

 

INTELIGÊNCIA 

INTERPESSOAL 

Inteligência associada à capacidade que o indivíduo tem para 

compreender e interpretar os sentimentos dos outros, estabelecendo, 

assim, uma determinada empatia.  

Professores; 

Líderes; 

Mestres. 

INTELIGÊNCIA 

NATURALISTA 

Inteligência associada à capacidade de compreender os padrões da 

natureza, identificando as diferentes espécies animais e reconhecer 

a variedade da fauna e da flora.  

Geólogos, 

Biólogos 
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INTELIGÊNCIA 

INTRAPESSOAL 

Inteligência associada à capacidade que o indivíduo tem em 

identificar as suas emoções, os seus sentimentos e as suas ambições 

sendo capaz de lidar com elas.  

Todas as 

profissões. 

 

 

Esta teoria defende a existência de mais de uma inteligência que quando 

combinadas contribuem para a construção da personalidade de cada um. Inteligências 

estas que se manifestam em todos os indivíduos, de formas diferentes, visto que todas as 

inteligências são uma herança genética e, como tal, todos as possuem, havendo umas 

inteligências que são sempre mais desenvolvidas do que outras, face ao meio cultural e 

social em que nos encontramos envolvidos.  

Assim, segundo Gardner (citado por Lemos, 2015 & Santos, 2014 ), os indivíduos 

deveriam ser capazes de entender e expressar as suas emoções e os seus sentimentos, mas 

acima de tudo, deveriam ser capazes de interpretar aquilo que os outros estão a sentir 

(inteligências intrapessoal e interpessoal), quer seja através de um comportamento verbal, 

quer seja a partir do comportamento não-verbal.  

É na década de 1990 que se desenvolve o conceito de Inteligência Emocional. 

Uma inteligência que tem sido campo de interesse e de investigação na área da educação 

e da psicologia, pela sua influência na melhoria das relações interpessoais, mas também 

profissionais.  

O primeiro contributo para a construção deste conceito foi dado por Thorndike, 

professor de psicologia na universidade da Colômbia, que a intitulava de ‘Inteligência 

Social’ e a definia como a capacidade de compreender e dirigir homens e mulheres, 

rapazes e raparigas, por ações prudentes nas relações humanas (Thorndike, 1920 citado 

por Marques, 2011, p. 30). Apenas mais tarde, mais precisamente na década de 90, com 

Salovey e Mayer, é que o conceito foi formalmente definido como Inteligência 

Emocional, entendida como (…) a capacidade de perceber e exprimir a emoção, 

assimilá-la ao pensamento, compreender e raciocinar com ela e saber regulá-la em si 

próprio e nos outros (Marques, 2011, p.31) 

Mas o grande mentor deste conceito foi Daniel Goleman, que em 1995 publica o 

seu livro Emotional Intelligence. Segundo este autor, a Inteligência Emocional consiste 

num conjunto de habilidades ou competências (Quadro 7) que nos devem ser ensinadas 

quando somos crianças de modo a atingirmos o nosso potencial intelectual, 

independentemente da nossa genética.   

Fonte: Elaborado com base em Lemos, 2015 & Santos, 2014. 
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Quadro 7: Domínios da Inteligência Emocional, segundo Goleman. 

Autoconsciência 

Segundo Goleman, ter consciência das nossas emoções é a pedra basilar da inteligência 

emocional. Neste domínio estão presentes duas aptidões fundamentais: reconhecer um 

sentimento quando ele ocorre e monitorizar os ‘sentimentos’ a cada momento. Uma pessoa 

segura dos seus sentimentos tem uma maior probabilidade de melhor controlar e gerir a sua 

vida.  

Lidar com as emoções 

É crucial saber-se lidar com os sentimentos em vez de suprimi-los porque todos os nossos 

sentimentos têm um significado, incluindo os sentimentos negativos (tristeza, deceção, 

frustração, etc.). Por norma, as pessoas que não conseguem lidar com esta aptidão vivem 

numa constante luta contra os seus sentimentos enquanto as restantes recuperam mais 

facilmente das suas deceções ou fatalidades da vida. Aqui o objetivo é, portanto, saber lidar 

com os seus próprios sentimentos de modo a que estes sejam apropriados em cada momento.  

Motivar-se 

Goleman considera que é muito importante colocarmos as nossas emoções ao serviço de um 

objetivo, sendo que as pessoas que possuem esta aptidão tendem a ser mais eficazes e 

produtivas nas atividades que exercem.  

Reconhecer as emoções 

nos outros 

De modo a conseguirmos reconhecer as emoções dos outros é necessário sermos pessoas 

empáticas. Uma aptidão que nasce da autoconsciência, isto é, se tivermos consciência dos 

nossos próprios sentimentos, mais facilidade teremos em ler e compreender os sentimentos 

dos outros.  

Lidar com 

relacionamentos 

Saber-se relacionar com os outros implica saber lidar com as suas emoções, mas também 

ter um autocontrolo. Pessoas que possuem estas aptidões são, por norma, pessoas que têm 

bastante facilidade em interagir com os outros, ou seja, são pessoas bastante sociais.  

 

 

Estas são as cinco aptidões que encontramos quando estamos perante um 

indivíduo considerado emocionalmente competente, uma vez que a Inteligência 

Emocional determina o nosso potencial para as aprender. Todas elas se encontram 

associadas às inteligências pessoais, sendo que as primeiras três (autoconsciência, lidar 

com as emoções e automotivação) se referem à inteligência interpessoal e as restantes 

duas (reconhecer as emoções nos outros e lidar com relacionamentos) se referem à 

inteligência intrapessoal.  

Todavia, estas aptidões não inatas mas sim adquiridas através das experiências que 

vivenciamos ao longo da vida, pelo que dependem do contexto social e cultural em que 

crescemos. Queremos com isto dizer que as pessoas não são todas iguais e as capacidades 

de cada um também variam de pessoa para pessoa.  

Fonte: Goleman, 1995; Oliveira, 2007/2008.  
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Assim, segundo Goleman (1995, citado por Oliveira, 2007/2008, p. 25), a 

Inteligência Emocional  corresponde à habilidade de as pessoas se automotivarem (…) e 

persistir face às frustrações, de controlar os impulsos e adiar as recompensas, de regular 

o seu próprio estado de espírito e impedir que o desânimo subjugue a faculdade de 

pensar, de sentir e de ter esperança (…). Para além disso, o mesmo autor defende que a 

Inteligência Emocional é também a capacidade de identificarmos e gerirmos bem as 

nossas emoções e sentimentos ao longo do nosso dia e nas nossas relações, assim como 

saber identificar e compreender os sentimentos dos outros. Tal significa que, tal como 

Gardner (1999, citado por Santos, 2014), Goleman defende as duas inteligências pessoais: 

interpessoal e intrapessoal (Figura 11). Duas inteligências que são vistas como as mais 

importantes para o quotidiano das pessoas, quer seja no trabalho, em casa ou na escola, 

apesar de haver diferenças entre as pessoas, podendo ser mais salientes numas e mais 

‘fracas’ noutras.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A inteligência interpessoal consiste na capacidade de compreensão relativamente 

aos sentimentos dos outros, as suas emoções, conseguir identificar aquilo que as motiva 

e lhes dá força e, ainda, compreendê-las. Tal como Gardner afirma (1999, citado por 

Santos, 2014, p. 97) a inteligência interpessoal denota a capacidade de uma pessoa 

entender as intenções, motivações e desejos de outras pessoas e em consequência, 

trabalhar eficazmente com os demais. Já a inteligência intrapessoal consiste na 

capacidade de compreender-se a si mesmo para ter-se um modelo efetivo de trabalho 

para si mesmo, incluindo os seus próprios desejos, medos e capacidades, e utilizar esta 

informação com eficácia na regulação da sua vida (Gardner, 1999, citado por Santos, 

2014, p. 97). Ou seja, a inteligência intrapessoal possui as mesmas competências da 

INTELIGÊNCIAS 
PESSOAIS

Inteligência 
Interpessoal

Capacidade de compreender 
as emoções e sentiementos 

dos outros. 

Inteligência 
Intrapessoal

Cpacidade de autoavaliação;

Conhecimentos dos róprios 
sentimentos.

Figura 11: Inteligências Pessoais. 

Fonte: Marques, 2011. 
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inteligência interpessoal, mas neste caso viradas para o indivíduo em si, isto é, viradas 

para o self.  

 

 

2.3. A influência da Inteligência Emocional no (In)Sucesso Escolar 

De uma forma geral quase todas as profissões exigem, em níveis diferentes, um 

relacionamento interpessoal, isto é, o contato com outras pessoas. Uma dessas profissões 

é a de docente. Atualmente, ser professor não consiste apenas na capacidade de 

transmissão de conhecimentos, sendo fundamental o relacionamento ‘emocional’ com os 

alunos. Se as  

 

(…) primeiras socializações de um indivíduo são feitas no seio da família, 

a verdade é que as mudanças sociais foram levando a que o papel e a 

influência familiar também se fossem modificando (…) e a escola foi tendo 

uma ênfase cada vez maior na formação das crianças e adolescentes 

(Cerdeira, 2012, p.2). 

  

Assim, uma vez que a profissão de docente assenta, essencialmente, em duas 

grandes bases, a relação com os outros (colegas de trabalho e alunos) e a relação consigo 

mesmo, é-lhes exigido uma enorme capacidade de relacionamento interpessoal mas 

também intrapessoal, visto que é imperativo que um professor consiga identificar, 

compreender e gerir os seus sentimentos de modo a poder fazer o mesmo em relação aos 

sentimentos dos outros. Como tal, é indispensável que os professores sejam pessoas 

empáticas de modo a construírem uma relação sólida com os seus alunos e colegas. 

Ademais, a partir do momento que os professores têm um comportamento empático nas 

suas relações com os discentes, assiste-se a uma tendência de estes melhorem aspetos que 

podem ser determinantes para o seu (in)sucesso escolar: aumento da autoestima, 

melhoramento do rendimento escolar, as agitações dentro da sala de aula diminuem bem 

como o número de faltas. Como salientam Nunes-Valente e Monteiro (2016, p.6), a 

Inteligência Emocional revela-se primordial na atividade dos professores, pois pode 

promover melhores resultados, aumentar a capacidade para lidar com as tensões 

vivenciadas na escola, assim como melhorar as competências de relacionamento 

interpessoal.  
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Quando os alunos se lembram dos professores, não se recordam apenas dos 

métodos que utilizavam em sala de aula, mas da sua personalidade e dos seus padrões 

comportamentais. Ou seja, na memória fica a imagem do professor como ser humano. 

Portanto, um professor emocionalmente inteligente, tira uma maior vantagem das suas 

competências profissionais e a marca que deixa nos alunos servirá também para o seu 

comportamento social futuro, servindo de modelo no processo de formação, educação e 

integração social (Marques, 2011, p. 40).  

Para além disso, tal como Marques (2011) explica, as competências emocionais 

dos professores são fundamentais nos momentos de enino/aprendizagem. Assim, numa 

fase inicial, para que a ação pedagógica seja eficaz o docente tem de conhecer bem a 

turma com quem vai trabalhar ao longo do ano letivo, isto é, o docente precisa de conhecer 

os interesses, hobbies e a história de vida dos seus alunos. Numa segunda fase, é crucial 

que o docente fique a conhecer outros aspetos alusivos aos alunos, com destaque para os 

aspetos cognitivos, emocionais e afetivos, através do diálogo e da observação.  

Acredita-se, portanto, que a Inteligência Emocional condiciona o (in)sucesso 

escolar, sendo que os alunos que possuem uma Inteligência Emocional elevada têm uma 

maior probabilidade de serem bem-sucedidos, enquanto os alunos cuja Inteligência 

Emocional é reduzida têm uma maior probabilidade de não conseguirem alcançar o 

sucesso académico pretendido. Tal significa que, quando os alunos possuem a capacidade 

de controlar as suas Emoções e interagem facilmente com os outros (capacidades de 

ordem emocional e social) têm uma maior probabilidade em serem bem-sucedidos 

academicamente. Como salienta Ângelo (2007, p.32), referindo-se ao estudo de Mayer, 

Roberts e Barsade (que seria publicado em 2008) 

 

(…) há uma correlação positiva entre a inteligência emocional e as boas 

relações sociais, familiares, íntimas e de trabalho; os indivíduos de 

inteligência emocional elevada são encarados pelos outros como pessoas 

com quem é mais agradável estar, mais empáticas e socialmente mais 

hábeis do que os indivíduos de inteligência emocional baixa; a inteligência 

emocional está relacionada com o sucesso académico e no trabalho; a 

satisfação, a autoestima e a menor taxa de depressão exibem também uma 

correlação positiva com a inteligência emocional. 

 

Assim, para os alunos atingirem o sucesso escolar é necessário que os professores 

contribuam para o seu desenvolvimento emocional para que estes saibam como lidar com 

as suas emoções nas diversas situações, visto que estas, quando bem geridas e 
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direcionadas, contribuem para o sucesso escolar dos estudantes. Importa também referir 

que, apesar dos ensinamentos do professor serem importantes para o desenvolvimento e 

progresso do educando, a maneira como o professor ensina, a postura emocional do 

professor, é importantíssima visto que é este grande fator que vai determinar o sucesso 

pessoal e académico do aluno. Com efeito, (…) a Inteligência Emocional do professor é 

uma das variáveis que explica a criação de um ambiente educativo emocionalmente 

inteligente (Medeiro, 2006, citada por Marques, 2011, p. 39).    

O ambiente dentro da sala de aula tem também influência no (in)sucesso 

académico. Quando, na sala de aula, predomina um ambiente harmonioso em que os 

estudantes se respeitam uns aos outros e, ao mesmo tempo, apresentam um bom 

comportamento, reina um ambiente propício à aprendizagem. Para além disso, este 

ambiente é também essencial e favorável ao desenvolvimento da inteligência emocional.  

Vários estudos confirmam que a Inteligência Emocional difere consoante o género 

dos indivíduos, sendo que educandos do sexo feminino têm uma tendência a serem mais 

competentes em determinadas dimensões da Inteligência Emocional face aos educandos 

do sexo masculino (Petrides, K.; e Furnham, A. 2000; Naghavi e Redzuan, 2011; Meshkat 

e Nejati, 2017). Como tal, as raparigas têm uma maior facilidade em identificar as suas 

emoções e os seus sentimentos e tendem a expressar o que sentem com maior frequência. 

Por fim, os estudos têm vindo a demonstrar que as raparigas se preocupam mais com o 

estado emocional dos outros e apoiam-se nas emoções quando precisam de prestar auxílio 

ao próximo. Já os rapazes possuem uma maior autoestima, são mais confiantes, geram 

melhor o stress, são mais otimistas e resolvem os seus problemas com maior facilidade. 

No fundo, as raparigas possuem uma maior inteligência interpessoal enquanto os rapazes 

pontuam nas capacidades intrapessoais.   

A verdade é que as emoções são muito importantes nas tomadas de decisões 

racionais ou na resolução de problemas, o que significa que as emoções, portanto, são 

importantes para a racionalidade (Goleman, 1995, p. 59). É como se o ser humano 

tivesse “dois cérebros”, tal como Goleman (1995) defende: o cérebro pensante e o cérebro 

emocional, dois cérebros com funções distintas, mas que trabalham em conjunto. Assim, 

ambos desempenham funções vitais na vida do ser humano, sendo que o primeiro tem a 

função de administrar as emoções enquanto o segundo guia as decisões de cada um em 

todos os momentos. Uma vez que temos “dois cérebros”, temos também duas 

inteligências: a emocional e a racional. Estas duas inteligências trabalham de mãos dadas, 
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o que significa que não é só o nosso QI que define o nosso desempenho, mas também a 

nossa Inteligência Emocional. Todavia, apesar de serem duas inteligências que estão 

interligadas, pode acontecer que um indivíduo tenha um QI elevado, mas não seja 

emocionalmente inteligente.  

Perante tal cenário, a educação emocional torna-se mais importante do que nunca. 

Esta pode ser encarada como um processo educativo, contínuo e permanente, que 

pretende potenciar o desenvolvimento emocional como elemento do desenvolvimento 

cognitivo, sendo que ambos são imprescindíveis para o desenvolvimento total da 

personalidade de um indivíduo (Hilário, 2012, p. 11). O principal objetivo da educação 

emocional passa por proporcionar bem-estar emocional e social aos alunos de modo a 

aumentar o seu nível de Inteligência Emocional. Assim, quando os alunos se tornam 

emocionalmente mais inteligentes têm uma maior facilidade para trabalhar em grupo, 

sentindo-se integrados no grupo de trabalho, mas também na turma, e tornam-se pessoas 

mais seguras e otimistas, duas qualidades que são precisas quando têm de enfrentar os 

seus problemas e dificuldades que possa surgir. Ademais, importa salientar que é 

imperativo que uma pessoa consiga identificar e controlar as suas próprias emoções e 

sentimentos. Com a educação emocional pretende-se que os educandos sejam capazes de 

identificar, gerir, controlar e até expressar as suas emoções de modo a que estas estejam 

adequadas aos momentos, ou seja, de modo a que não as suprimam e evitar que as 

expressem nos momentos que não devem.  

 

 

 

 

CAPÍTULO III: FAMÍLIA E ESCOLA 

3.1. Conceito de Família  

Etimologicamente a palavra ‘família’ deriva do latim familia, que teve origem no 

termo famulus, que significa “servo” ou “escravo doméstico”, sendo utilizado na Roma 

Antiga para designar  

 

(…) o conjunto dos escravos e dos servidores, mas também toda a «domus» 

(casa), isto é, todos os indivíduos que vivem sob o mesmo teto e os bens 

patrimoniais pertencentes a essa casa, numa hierarquia que mantinha, por 
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um lado, o senhor e, por outro, a mulher, os filhos e os servidores, vivendo 

sob a sua dominação (Leandro, 2006, p.52).  

 

O conceito de família sofreu alterações sucessivas ao longo do tempo, 

acompanhando a evolução sociopolítica, cultural e demográfica, pelo que, como refere 

Cruz (2017, p.130), (…) não devemos falar em família, mas sim famílias. Assim, é 

possível apresentar diversas definições (Quadro 8), consagrando-se na Constituição da 

República Portuguesa (Art. 67º) que a família é um elemento fundamental da sociedade. 

Não sendo nosso propósito focar perspetivas jurídicas, o que sai do âmbito da nossa 

especialidade, gostaríamos apenas de assinalar o referido na Convenção Europeia dos 

Direitos Humanos, na interpretação dada pelo Guia Prático editado pela Procuradoria-

Geral da República (2015, p..29):  

 

“Vida familiar” (…) vai muito além da noção clássica da vida de casal com 

filhos. Abrange casais não casados (quando demonstrem a existência de 

uma relação estável de longa duração); casais de pessoas do mesmo sexo e 

transsexuais; assim como os parentes próximos como os avós e netos, e os 

irmãos e irmãs. 

 

Na nossa perspetiva, o conceito de família deve assentar sobretudo numa 

perspetiva ‘emocional’ e não redutora – o que justifica algumas das definições que 

apresentamos no quadro elaborado - podendo recorrer-se à metáfora do comboio utilizada 

por Gervilla (2003, apud Reis, 2008) para explicar o que é realmente uma família.  

 

Quadro 8: Definição de Família. 

AUTORES DEFINIÇÃO 

Relvas (1996, citada por 

Andrade, 2010, p. 31). 

(…) a família deve ser entendida como um sistema, um todo, uma globalidade, que só 

nesta perspetiva holística pode ser corretamente compreendida.  

Reis, 2008, p. 43. 

(…) a Família é considerada a instituição social básica a partir da qual todas as outras 

se desenvolvem, a mais antiga e com um caráter universal, poia aparece em todas as 

sociedades, embora as formas de vida familiar variem de sociedade para sociedade.  

Maluf, 2010, p. 14. 

(..) a família pode ser definida como o organismo social a que pertence o homem pelo 

nascimento, casamento, filiação ou afinidade, que se encontra inserido em determinado 

momento histórico, observada a formação política do Estado, a influência de costumes, 

da civilização, enfim, a que se encontra inserida.  

Picanço, 2012, p. 12.  

A família é o primeiro suporte vital que temos nos primeiros anos de vida, é nela que 

temos que nos apoiar e consequentemente teremos que apoiar, pois cada elemento da 
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família (…) necessita do nosso apoio, da nossa companhia, do nosso carinho (…) é na 

família que está todo o equilíbrio que o ser humano necessita à boa integração na 

sociedade e fundamentalmente á sua sobrevivência.  

Leite, 2015, p. 54. 

 (…) família como um sistema inserido numa diversidade de contextos e constituído por 

pessoas que compartilham sentimentos e valores formando laços de interesse, 

solidariedade e reciprocidade, com especificidade e funcionamentos próprios.  

Instituto Nacional de 

Estatística (INE) 

(…) conjunto de indivíduos que residem no mesmo alojamento e têm relações de 

parentesco (de direito ou de facto) entre si, podendo ocupar a totalidade ou parte do 

alojamento.  

Acrescenta ainda que se considera…  

(…) como família clássica qualquer pessoa independente que ocupa parte ou a 

totalidade de uma unidade de alojamento [e que] os empregados domésticos residentes 

no alojamento onde prestam serviço são integrados na respetiva família. 

 

A família é algo que se vai construindo ao longo da vida… durante a qual 

conhecemos inúmeras pessoas, tal como numa viagem de comboio que vai parando em 

diversas estações, deixando entrar novos passageiros. No início da viagem - que começa 

com o nosso nascimento - somos acompanhados pelos nossos pais e, numa fase posterior, 

por familiares próximos e amigos. À medida que o comboio para em várias estações, cada 

uma representando um ciclo importante na nossa vida (o fim da escola, fim da faculdade, 

o nosso primeiro emprego, o casamento, o primeiro filho, entre outros), várias pessoas 

ficam, outras saem e vão sendo substituídas. Tal e qual como na nossa vida, as pessoas 

vão e vêm. As que connosco começaram a viagem, como por exemplo os nossos pais, 

não estarão presentes na reta final pelos mais variados motivos.  

Mas a verdade é que a família não consiste apenas nos indivíduos que a compõe, 

mas também nas relações que estabelecem entre si, tornando as famílias únicas. Nos 

nossos primeiros anos de vida, a família é vista e entendida como o nosso suporte vital… 

pois é nela que nos apoiamos nos momentos de necessidade. No entanto, ‘a família’ nem 

sempre se fundamenta em laços de sangue. O que realmente importa é a existência de 

afetos, valores comuns, a partilha de interesses e as relações que se estabelecem entre os 

´passageiros’ que vão permanecendo. Assim, apesar de o conceito de família apresentar 

diversas definições, há sempre algo comum em todas: a união, através do respeito mútuo, 

da amizade e/ou da intimidade, entre os membros que constituem a família. Uma união 

que resulta das relações fortes e autênticas que se vão construindo e permitem criar um 
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ambiente acolhedor que permanece o nosso refúgio. Como refere Dias (2011, p.154) [a] 

família é o elemento mais firme, mais seguro e mais estruturante da personalidade dos 

seus membros. E acrescentaríamos, citando as palavras de Fernandez (2001) no texto de 

Reis (2008, p.49), (…) família é um conjunto de pessoas que gostam umas das outras. 

Pesem estas reflexões, para o nosso estudo parece-nos importante focar as 

transformações do conceito de família em Portugal, derivadas de fatores económicos, 

sociais, culturais, religiosos e jurídicos. Dessas transformações resultaram novas 

estruturas familiares e novas dimensões do agregado familiar, que acabam por ter 

repercussões tanto para a família em si como para a sociedade. Existem várias tipologias 

de estrutura familiar, baseando-se em diferentes critérios. Caniço et al. apresentaram em 

2010 o que consideram os ‘novos tipos de família’ (quadro 9) – (…) caracterizando cada 

um e apresentando um plano de cuidados de saúde à família (ob. cit., p.9) - utilizando 

como critérios de classificação a estrutura/dinâmica global, a relação conjugal e a relação 

parental, numa perspetiva que se relaciona com a visão de um especialista em Medicina 

Geral e Familiar. Segundo os autores (p.7 a 9), [n]as últimas décadas, temos assistido a 

enormes mudanças na estrutura das famílias, [que] influenciam e são influenciadas pela 

saúde dos seus elementos [definindo-se] uma classificação prática e “lucrativa” em 

termos de avaliação da estrutura e dinâmica familiar, que permita melhorar os cuidados 

assistenciais prestados aos utentes. 

Ou seja, a tipologia que propõem parte do pressuposto que cada tipo de família 

encerra em si características que importa descriminar, uma vez que se vão ter reflexos 

(…) em variáveis como mortalidade, longevidade, doenças psiquiátricas e 

comportamentos dos seus elementos, assim como (…) inúmeros fatores, alguns dos quais 

médicos (outros de adaptação social), influenciam a estrutura das famílias (ob. cit., p.6). 

Se muitos estudos podem ser evocados para justificar a influência da família no nosso 

comportamento a vários níveis (cognitivo, motor, emocional, afetivo), condicionando a 

construção da nossa identidade e a definição do nosso projeto de vida, Caniço et al. 

expressam a sua visão clínica…mas sem dúvida complementar à de Nolte e Harris (2003) 

no seu livro As crianças aprendem o que vivenciam (Quadro 9). 
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3.2. As transformações da estrutura familiar em Portugal 

Durante o Estado Novo predominava a dita família tradicional. Inicialmente tinha 

o caracter de ’família extensa’ – englobando, para além dos pais e filhos, outros familiares 

próximos (i.e. avós) - mas foi sendo substituída pelo modelo ‘nuclear’6: a família era 

constituída pela mãe, responsável por educar os seus filhos e pelas tarefas domésticas, 

pelo pai que trabalhava para sustentar a ’casa’ e pelos filhos. Cada membro da família 

desempenhava um papel bastante específico, sendo a mãe vista como a figura dos afetos 

enquanto o pai era uma personagem mais distante, encarado como o elemento de 

autoridade. Devido à política imposta pelo regime, à reduzida taxa de mortalidade infantil 

                                                           
6As famílias nucleares são características da sociedade industrial, visto que melhor se adequavam ao panorama 

socioeconómico e cultural da altura. As famílias numerosas (extensas), que eram vistas como algo útil porque quanto 

maior fosse a família mais fácil seria sustentar o lar, dão lugar às famílias de pouca dimensão onde o filho deixa de ser 

visto como um bem económico e passa a ser visto como um ser dispendioso, em que o acesso ao ensino é encarado 

como fundamental enquanto gerador de qualidade de vida e ‘elevador social’. Como refere Dias (2000, p.92), uma 

prole numerosa era questão de prestígio e de orgulho para a própria família e, sobretudo, para a mulher. De facto, 

até entre os pobres, cheios de fome, os filhos eram uma riqueza. 

Fonte: Elaborado com base em Caniço et all., 2010.  

Quadro 9: Tipologia das famílias considerando a estrutura dinâmica global e as relações conjugal 

e parental. 
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e à influência da Igreja Católica, que proibia o planeamento familiar, as famílias eram 

bastantes numerosas. Hoje em dia este cenário já não é característico de Portugal, que tem 

visto a dimensão média das famílias diminuir ao longo das últimas décadas (Figura 12). 

 

 

Na verdade, várias mudanças ocorreram na estrutura da família e nas formas de 

coabitação nas últimas décadas, em consequência das inúmeras transformações ocorridas 

na sociedade – sociais, tecnológicas, culturais e económicas (Quadro 10). Estas mudanças 

implicaram alterações na tipologia das famílias, originando, como referem Pedroso e 

Branco (2008, p.55), 

(…) novos cenários familiares, flexíveis e fluidos, onde se verifica o aumento das 

uniões de facto; o aumento do número de crianças nascidas fora do casamento; o 

aumento das famílias monoparentais; o aumento das famílias recompostas; o 

aumento das famílias transnacionais; e o aumento das famílias unipessoais. 

 
Quadro 10: Causas das transformações ocorridas na estrutura familiar. 

Horizontalização da 

comunicação 

Atualmente as pessoas ‘esquecem-se’ que a família se estende à geração dos avós, 

que são deixados de parte pela família nuclear. Portanto, em pleno século XXI, o que 

vemos é um conjunto de relações entre pessoas da mesma geração. 

Administração do 

tempo 

Hoje em dia as pessoas já não passam tanto tempo em família, sendo este substituído 

pelo tempo gasto no trabalho ou formação (académica e profissional).   

O trabalho e a 

igualdade entre o 

homem e a mulher  

 Passa a haver uma maior partilha de responsabilidades, nomeadamente a nível das 

tarefas domésticas e na educação dos filhos, pois a mulher passa a integrar o ‘mundo 

do trabalho’, assumindo a sua independência económica.  

Figura 12: Dimensão média das famílias portuguesas, 1960 - 2011. 

Fonte: Pordata. 
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Fatores demográficos 

Diminuição da taxa de nupcialidade; redução do crescimento natural; atraso do 

nascimento do primeiro filho; diminuição da dimensão média das famílias; aumento 

da esperança média de vida e aumento do número de divórcios.  

Fonte: Elaborado com base em Andrade, 2010 e Picanço, 2012. 

 

Esta diversidade de ‘modelos’ está em parte associada a uma mudança dos 

costumes e valores, em que a génese da família passa (…) a estar mais fincada no afeto 

e na valorização da dignidade da pessoa humana, observadas as peculiaridades que 

envolvem o ser individualmente considerado (Maluf, 2010, p. 36). A introdução de novos 

comportamentos e de novos valores na estrutura familiar, tem consequências no bem-

estar psicológico e material das crianças.  

Fruto destas transformações, um novo tipo de família surge na sequência das 

tradicionais: as famílias igualitárias ou modernas (de acordo com o tipo de relação 

conjugal). Isto é, famílias que diferem das anteriores  sobretudo pela partilha das tarefas 

domésticas entre o casal, deixando a educação dos filhos de estar à mercê da mãe (o 

homem passa a ter um papel mais ativo), implicando um maior envolvimento afetivo por 

parte dos pais para com os seus filhos, principalmente do lado do homem que  desenvolve 

uma relação mais próxima com os seus filhos.   

Mas devido ao aumento da taxa de divórcio/separação, a nossa sociedade assiste 

ao progressivo acréscimo de famílias monoparentais, isto é, famílias em que apenas um 

progenitor (mãe ou pai) coabita com os seu(s) descendente(s). Como refere Marinho 

(2014, p.180) este tipo de família representava (…) em 2011, 14,9% do total de núcleos 

familiares e 22,9% do total de núcleos familiares com filhos, apresentando uma variação 

relativa de 35,7%, entre 2001 e 2011. De acordo com a autora, o aumento da 

monoparentalidade resulta sobretudo da rutura conjugal (e não da viuvez como era mais 

frequente) e dos nascimentos fora do casamento, embora fatores associados ao 

desenvolvimento do país – (…) incremento da autonomia residencial, da independência 

económica e dos níveis de escolaridade nestas famílias, bem como na taxa de emprego 

elevada (ob.cit., p.194) – também sejam de considerar.  

Em associação com a rutura conjugal, dos divórcios e da separação entre pares 

surgem as designadas ‘famílias recompostas ou reconstruídas’, que, de acordo com 

Atalaia (2014, p.225), corresponde a (…) uma família em que há, pelo menos, um filho 

não comum a ambos os membros do casal. Embora a criação de uma nova seja vista como 

(…) um processo muito difícil, com fases de grande sofrimento, (…) nada indica que as 
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crianças que passam por estes sejam, enquanto adultos, diferentes ou mais frágeis que 

os outros adultos (Gameiro, 2001, citado por Andrade, 2010, p. 30).  

Mas o divórcio é um processo bastante doloroso para todos os indivíduos que, 

direta ou indiretamente, estão envolvidos no processo. Como refere Costa (2012, p.14), o 

divórcio consiste numa crise no ciclo de vida familiar, criando um estado de desequilíbrio 

quer na família nuclear quer na família alargada, impondo mudanças nas fronteiras 

familiares implicando uma reorganização de todo o sistema familiar. As crianças são as 

mais afetadas pois sentem-se inseguras, abandonadas e desamparadas - porque perderam 

o seu ‘modelo’ familiar - mostrando que não estão contentes com o que se passou com os 

seus pais através de bloqueios e atraso no processo de ensino-aprendizagem. Por outro 

lado, pode originar sentimentos de culpa, pois principalmente as crianças mais pequenas 

não conseguem compreender o que se está a passar com a sua família (Santos, 2013; 

Trindade, 2014). 

Os problemas familiares provocam fortes consequências na vida das crianças e 

dos adolescentes. A abstenção e o fracasso escolar são alguns dos inúmeros exemplos, 

visto que os problemas com que se deparam diariamente impedem-nos, de forma 

involuntária, de adquirir novos conhecimentos e podem originar transtornos emocionais.  

Em suma, todas as transformações que foram ocorrendo ao longo dos anos e que 

caracterizam a sociedade de hoje (mulher economicamente independente, o predomínio 

da afetividade no seio familiar, a igualdade entre os géneros, o controlo da natalidade, 

reprodução assistida, etc.) tornaram a estrutura familiar mais maleável [e] adaptável às 

conceções atuais da humanidade (Hironaka, 2007, citada por Maluf, 2010, p. 37). 

Ademais, passa-se a dar ênfase à função afetiva da família que se torna o refúgio 

privilegiado dos indivíduos contra as pressões sociais e económicas interpostas pela 

existência (Hironaka, 2007, citada por Maluf, 2010, p. 37). Todavia, vários autores 

consideram que, nos dias de hoje, há pouca interação entre os pais e os filhos devido ao 

tempo que gastam no campo profissional. Portanto, uma vez que passam pouco tempo 

com seus filhos, cria-se uma ligação fluída que tende a estender-se às relações afetivas 

que as crianças desenvolvem com os outros. Perante tal cenário, passamos a ter crianças 

inseguras, ansiosas e com pouca capacidade de adaptação a novas situações.  

 

 



 

61 

3.3. O papel da família na educação 

A educação dos filhos tornou-se uma prioridade dos pais que, para além de serem 

responsáveis pela qualidade de vida material, são também responsáveis pelo seu bem-

estar psicológico. Importa então referir, que o desenvolvimento psicológico dos pais 

influencia bastante os comportamentos, as atitudes e o desenvolvimento da criança 

principalmente no início de vida, quando estão bastante dependentes dos seus pais 

(embora não esquecendo a influências das outras entidades sociais no desenvolvimento 

da criança). Portanto, a família e o ambiente familiar desempenham um papel bastante 

importante no que concerne ao desenvolvimento cognitivo e emocional da criança visto 

que os valores, as características, os ideias e os objetivos que vão adquirindo, por 

influência da família vão, por sua vez, influenciar o modo como as crianças percecionam 

a escola e a aprendizagem7. Isto é, se a família mantém um diálogo saudável com a 

criança, é normal que lhe transmita as suas expectativas relativamente ao seu 

comportamento, ao seu desempenho escolar… e, consequentemente, influencia o seu 

projeto de vida futuro. Estas expectativas, bem como os valores transmitidos e as ideias 

que os pais detêm da escola são fundamentais para que a criança seja bem-sucedida no 

seu percurso de estudante, uma vez que afeta a ideia que têm da escola e do processo 

ensino-aprendizagem.  

Na verdade, o incentivo dos pais relativamente ao comportamento escolar dos 

filhos, tem uma correlação positiva com o seu sucesso escolar. Ou seja, se o aluno 

apresentar aquilo que é considerado um comportamento adequado em contexto de sala de 

aula, terá uma maior probabilidade em ser bem-sucedido na escola. Todavia, é importante 

que os filhos sintam que são livres de tomar as suas próprias decisões e que aquilo que 

estão a fazer seja relevante para a sua vida, que tenha um significado, visto que a perceção 

que o aluno tem da utilidade da escola é fator influente na motivação e, 

consequentemente, na realização académica (Gouveia, 2008, p. 13).  

Outro aspeto importante, mais caraterístico dos adolescentes, relaciona-se com o 

processo de socialização com o grupo de amigos, que por vezes gera conflitos com os 

valores transmitidos pelos pais, podendo o jovem sentir-se perdido e confuso, sem saber 

o que fazer, face ao comportamento e atitudes contraditórias defendidas pelos 

progenitores e pelos seus pares. Nestes casos, se a relação entre os pais e os filhos for 

                                                           
7A família desempenha ainda o papel de mediadora entre a criança e a sociedade, possibilitando a sua socialização, 

elemento essencial para o desenvolvimento cognitivo infantil (Andrade et al., 2005, p.607). 



 

62 

sólida e se se mantiver o diálogo, o conflito é ultrapassado, adotando os jovens os valores 

transmitidos pelos seus pais – pelo menos parcialmente - e, portanto, cumprindo as 

expetativas da sua família. Por outro lado, se a relação com os pais for demasiado frágil 

vão ser assumidos comportamentos ‘desviantes’, refutando os jovens as expetativas 

familiares. Como referem Pratta e Santos (2007, p.253) 

 

(…) o diálogo com os membros da família, nessa etapa da vida, é essencial, 

pois é justamente nesse período que eles mais necessitam da orientação e 

da compreensão dos pais, sendo que todo o legado que a família transmitiu 

aos mesmos desde a infância continua sendo relevante. 

 

Vários estudos realizados alusivos à influência dos pais no contexto escolar dos 

seus filhos – designadamente ao nível do desenvolvimento da identidade vocacional - 

evidenciam três linhas de investigação: a diferencialista, a desenvolvimentista e a 

ecológica (Pericão, 2010), sendo que para este estudo nos interessa explorar um pouco a 

última.  

A Teoria Ecológica do Desenvolvimento Humano, definida por Bronfenbrenner 

(1987, citado por Gouveia, 2008), considera que o desenvolvimento do ser humano é 

influenciado por diversos contextos e pelas ligações existentes entre esses contextos 

(Figura 13). Assim, (…) para que cada ambiente cumpra ao máximo o seu potencial de 

influência no desenvolvimento humano, tem que existi comunicação e participação 

conjunta entre diversos contextos da vida do indivíduo (Bronfenbrenner, 1987, citado por 

Gouveia, 2008, p.5), sendo os contextos mais óbvios a escola e a família e, 

consequentemente, a ligação entre ambos. Ademais, segundo o autor supracitado, os 

contextos encontram-se divididos em cinco níveis distintos: o microssistema, o 

mesossistema, o exossistema, o macrossistema e o cronossistema, estando no centro deste 

modelo o ser humano.  

O Microssistema corresponde aos contextos mais próximos do indivíduo (por 

exemplo: a escola e a família), sendo caracterizada pelas relações diretas que estabelece 

de forma direta nos fenómenos que aqui ocorrem, com esses contextos (por exemplo: a 

relação pai-filho).  Neste nível, o indivíduo intervém sendo aqui que se estabelecem os 

principais processos de proximidade. 
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Efetivamente, a família dá-nos bastantes ‘lições’ ao longo da vida, algumas até de 

forma inconsciente, sendo estas as lições que tendemos a interiorizar por um período de 

tempo mais longo. Todavia, segundo Fonseca (1999, p. 11), mais importante que as lições 

são os sentimentos que os pais nutrem pelos seus filhos visto que estes contribuem para 

o desenvolvimento do conceito de si próprio (o autoconceito), o conceito do mundo e de 

seu lugar no mundo. Segundo o autor supracitado, o autoconceito é a pedra basilar da 

aprendizagem pois é crucial que a criança sinta que é capaz de aprender… caso contrário, 

dificilmente conseguirá absorver novos conhecimentos.  

Considera-se, assim, que o papel mais importante dos pais face à educação dos 

seus filhos é realizado em casa (Prego, J.; & Mata L., 2012). Um local onde é necessário 

que os pais possuam um conjunto de ferramentas e tenham determinadas atitudes e 

comportamentos que ajudem a melhor o desempenho escolar dos filhos (Figura 14). É 

crucial que os pais consigam proporcionar aos seus filhos um bom ambiente de 

aprendizagem e que os incentivem e encorajem a nunca desistir dos desejos e planos que 

traçaram para o seu futuro. Em suma, é imperativo que os pais consigam criar um bom 

ambiente familiar, assegurando as condições básicas da vida (alimentação, habitação, 

saúde, conforto e afeto), necessárias para o desenvolvimento da criança e para o processo 

de aprendizagem (por exemplo, uma criança que não dorme o suficiente não conseguirá 

estar atenta nas aulas).   

 

Figura 13: Modelo Ecológico do Desenvolvimento Humano. 

Fonte: Elaborado com base em Andrade, 2010 & Gouveia, 2008.  
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O apoio emocional e a criação de laços afetivos são vistos como fundamentais 

para o bem-estar das crianças e dos jovens, visto resultarem em respeito, amor, autoestima 

e confiança, valores que conduzem ao sucesso escolar do aluno. Uma boa relação com os 

pais, isto é, uma relação que envolve respeito mútuo, carinho, confiança e amor é 

importante para o sucesso escolar, pois torna as crianças e jovens mais seguros de si 

próprios, fomentando a sua motivação em participar mais ativamente nas aulas/escola.  

Segundo Bronfenbrenner (1987, citado por Gouveia, 2008), observar 

acontecimentos e os seus intervenientes é um bom exercício para o desenvolvimento 

humano. Neste sentido, é crucial não esquecer que as crianças estão sempre a observar os 

pais (o que fazem e o que dizem), captando desta forma os seus valores e replicando-os. 

Ao terem consciência deste processo de observação constante, os pais também podem 

mudar hábitos que os seus filhos adquirem, por exemplo, no contato com os seus pares. 

Imaginemos o caso frequente do uso dos telemóveis: as crianças observam e imitam;  se 

os pais estiverem constantemente ‘no telemóvel’, as crianças vão considerar que é um 

comportamento aceitável, imitando-o; mas se os pais substituírem o telemóvel por um 

livro, as crianças  interiorizam que ler é importante e que o telemóvel  tem uma função 

específica que não pode substituir as relações pessoais.  

Os pais também desempenham um papel fundamental no estudo dos seus filhos 

visto que (…) o acompanhamento sistemático, metódico e constante permite que as 
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Ter livros em casa.

Reservar um lugar tranquilo para os estudos. 

Zelar pelo cumprimento de fazer os trabalhos de casa. 

Orientar sem dar a resposta. 

Preservar o tempo livre das crianças.

Comparecer em todas as reuniões de pais.

Conversar sobre a escola.

Não fazer pressão na véspera dos testes.

Figura 14: Para um melhor desempenho escolar. 

Fonte: Elaborado com base em Picanço, 2012.  
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crianças e jovens tenham uma organização e desempenho muito mais coerentes e lógicos, 

pois o apoio parental é fulcral para o “crescimento” académico, a criança sente-se 

“protegida” e acompanhada (Picanço, 2012, p. 45). O envolvimento dos pais no estudo 

dos filhos não implica apenas a ajuda no ensino da leitura, da escrita ou das ‘contas’, mas 

também a criação de horários de estudo, a implementação de hábitos de trabalho, a criação 

de um ambiente favorável à aprendizagem e a determinação de uma rotina de estudo.  

Efetivamente, quando os pais acompanham o processo de estudo dos filhos observa-se 

uma melhoria significativa dos resultados escolares. Para além disso, os pais aprendem a 

valorizar o esforço e trabalho dos seus filhos, passam a ter uma outra perspetiva dos 

professores, compreendendo-os melhor e percebendo que ambos (pais e professores) 

trabalham para um objetivo comum: a educação dos seus filhos.  

Contudo, nem todos os pais se envolvem nos estudos dos seus protegidos pois não 

têm tempo, consideram que não têm as capacidades necessárias para os auxiliar na 

realização dos trabalhos de casa ou de um projeto, ou englobam de novas matérias 

desconhecidas pelos pais (Salgado, 2018). Segundo Marques (2001, citado por Picanço, 

2012), existe um conjunto de práticas que podem ser desenvolvidas para fomentar a 

participação dos pais nas atividades escolares dos filhos:  

 Os pais têm de dispensar, pelo menos, meia hora por dia para falaram com os 

filhos sobre os estudos;  

 Durante essa meia hora, os pais devem ajudar os filhos a realizar os trabalhos de 

casa, atendendo às suas dúvidas; 

 Os pais devem de ser informados relativamente aos progressos dos filhos; 

 Os professores devem enviar trabalhos de casa que envolvam, obrigatoriamente, 

os pais, isto é, trabalhos de casa cuja única maneira de os resolver é com a ajuda 

dos pais; 

 Os professores cedem, aos pais, informações sobre como estes podem ajudar os 

seus filhos em casa.  

 Criação de condições que sejam favoráveis à aprendizagem.  

O envolvimento dos pais nos estudos dos seus filhos tem inúmeras vantagens, 

considerando Carvalho (2004, p.95) que os trabalhos de casa são (…) o principal meio de 

interação família–escola [que] passa, de uma política tácita informal desenvolvida por 

famílias e escolas (e seus agentes), a uma política formal que articula os esforços 

educativos destas instituições. 
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Mas é preciso ter em conta que os pais se distinguem uns dos outros pela sua 

personalidade, características físicas e psicológicas, pelos seus valores, crenças e 

comportamentos. Os diferentes estilos de comportamento dos pais, influenciando o 

desenvolvimento psicológico e a construção da personalidade da criança, podem ser 

classificados em três categorias distintas (Quadro 11).  

Quadro 11: Tipos de pais, as suas características e, consequentes características dos filhos. 

TIPOS 
CARACTERÍSTICAS DOS PAIS CARACTERÍSTICAS DOS 

FILHOS 

P
A

IS
 A

U
T

O
R

IT
Á

R
IO

S
 

Elevados níveis de controlo; 

O comportamento da criança é controlado e avaliado de 

acordo com regras impostas por eles; 

Pouca comunicação, desencorajando a independência e a 

individualidade da criança; 

Baixos níveis de afeto; 

São a favor da punição, quando pensam que a criança fez algo 

que está errado, de acordo com os seus valores. 

Obedientes,  

Pouco agressivos e tímidos; 

Desistem com facilidade dos 

objetivos; 

Baixa autoestima; 

Infelizes; 

Irritam-se com facilidade; 

Inseguros. 

 

P
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Baixos níveis de controlo, permitindo que a criança regule o 

seu comportamento, tomando ela as suas decisões; 

Evitam a punição e as restrições; 

Elevados níveis de afeto, demonstrando aos filhos que os pais 

poderão ser um meio para concretizarem os seus sonhos; 

Muita comunicação, consultando os filhos nos momentos em 

que têm de tomar decisões importantes para a família. 

Impulsivos; 

Medo em assumir 

responsabilidades; 

Imaturos; 

Baixa autoestima; 

Alegres. 

P
A

IS
 D
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M
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Á
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O
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Elevados níveis de comunicação, estimulando o diálogo, de 

forma a promover a autonomia e a individualidade; 

Muito afeto; 

Grandes níveis de controlo, valorizando a obediência, mas 

admitindo os pontos de vista dos filhos; 

Evitam o castigo, afirmando a sua autoridade sem que seja 

necessário exagerar nas restrições; 

Mostram-se atentos às necessidades da criança; 

Reforços positivos perante o bom comportamento dos filhos. 

Bom autocontrolo;  

Elevada autoestima; 

Possuem uma boa capacidade para 

enfrentar novas situações; 

Persistem nas tarefas; 

Independentes; 

Carinhosos; 

Valores bem interiorizados. 

      Fonte: Elaborado com base em Fonseca (1999) e Albuquerque (2016). 
 

O estilo comportamental adotado pelos pais democráticos é visto como aquele que 

tem um papel mais significativo na vida das crianças, pois está intimamente relacionado 
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com o sucesso académico. Os pais (…) democráticos encorajam e recompensam a 

curiosidade, a exploração e a experimentação, as tentativas para lidar com novos 

problemas e a expressão de ideias e sentimentos (Mussen, 1970, citado por Fonseca, 

1999, p. 15). Para além disso, os elevados níveis de afeto permitem que a criança se sinta 

segura, confortável e seja independente, enquanto os elevados níveis de comunicação 

fomentam na criança o desenvolvimento de competências necessárias para se relacionar 

com os outros (relacionamento interpessoal). Como tal, o relacionamento ‘democrático’ 

entre os pais e os filhos está diretamente relacionado com o sucesso escolar. 

Se até agora focamos essencialmente o ‘micro e mesossistema’ da teoria de 

Bronfenbrenner, não podemos deixar de focar o ‘exossistema’. Aqui a criança ou 

indivíduo em desenvolvimento não tem um papel ativo, mas os acontecimentos que aqui 

ocorrem influenciam-no, isto é, influenciam o seu comportamento, o seu modo de vida, 

a construção da sua personalidade, o seu desenvolvimento físico e psicológico, entre 

outros. Normalmente relaciona-se com o nível socioeconómico da família, mas também 

o sociocultural onde se destacam as seguintes variáveis: a profissão dos pais, as 

habilitações académicas dos pais, a classe social, o nível cultura dos pais, entre outras8. 

Perante tal cenário, é seguro afirmar que o que ocorre no exossistema está estreitamente 

ligado ao que acontece no microssistema, o que, consequentemente, significa que apesar 

de o indivíduo não intervir diretamente, acaba por ser afetado por este nível estrutural.  

Como tal, importa referir a importância e a influência do contexto socioeconómico 

e cultural do ambiente familiar no sucesso escolar das crianças e dos jovens, que pode ser 

favorável ou desfavorável. De acordo com Harry (1992, citado por Reis, 2008, p. 63), o 

ambiente familiar é criado através das interações complexas que se estabelecem entre as 

crianças e os adultos e é influenciado pelo passado destes, bem como pelas condições 

socioculturais e sociopolíticas [e socioeconómicas].  

Quando estudamos as causas que conduzem ao (in)sucesso escolar, o cenário 

socioeconómico em que os alunos vivem é algo que pode favorecer ou desfavorecer o seu 

percurso escolar. Vários estudos demonstram que os alunos cujas famílias possuem um 

nível socioeconómico mais baixo têm uma maior probabilidade de insucesso escolar; já 

os alunos cujas famílias têm um nível socioeconómico mais alto, têm uma maior 

probabilidade em alcançar o sucesso escolar (i.e., Saavedra, 2001; Abreu, 2014; Marques, 

                                                           
8 De acordo com Martins e Szymanski (2004, p.67), o exossistema envolve (…) tipos de ambientes que (…) podem ser 

por exemplo: o local de trabalho dos pais, a escola do irmão ou a rede de amigos dos pais. 
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2017)9 . Em consequência, os alunos que provêm de famílias com baixos níveis 

socioeconómicos, têm dificuldade em se integrar na escola, no relacionamento com os 

colegas de turma, mostram inúmeras dificuldades em terminar as tarefas que lhes sãos 

propostas e têm ideias negativas sobre a escola. Portanto, famílias de baixo estatuto 

socioeconómico dificilmente proporcionam aos seus filhos a hipótese de explorar vários 

percursos, pelo que estes são normalmente alunos que, devido aos condicionalismos 

económicos, abandonam muito cedo a escola para poderem começar a trabalhar o mais 

cedo possível e ajudarem nas despesas da família.  

Neste contexto, destaca-se ainda o facto dos pais com maiores dificuldades não 

valorizarem tanto o papel da escola e/ou as capacidades académicas dos seus filhos – ao 

contrário do que acontece com os pais de classe média ou alta -  implicando que as suas 

crianças e jovens não mostrem (tanto) interesse nem motivação pelos estudos e pela 

escola, têm tendência a ter dificuldades e uma maior probabilidade em ter ‘problemas’ na 

escola10. Já as crianças de famílias de classe média e alta mostram geralmente interesse e 

gosto genuíno pelos estudos, possuem um vocabulário rico e diversificado, falam 

corretamente, têm a capacidade de construir frases gramaticalmente corretas e elaboradas 

e conseguem manter conversas interessantes e complexas. Tal nos permite afirmar que as 

diferenças de classe social também influenciam a linguagem das crianças e dos jovens, 

sendo que as crianças de classe social média vão melhor preparadas para o processo de 

aprendizagem do que as crianças de classe social baixa que tiveram experiências mais 

pobres que se traduzem, frequentemente, no insucesso escolar.   

Porém, há exceções à regra: famílias de níveis socioeconómicos elevados podem 

apresentar características e comportamentos que comprometem o desempenho escolar 

das crianças. Por exemplo, se a criança tiver pais ‘superprotetores’, estas tornam-se 

demasiado dependente dos seus pais e o seu desenvolvimento psicológico dá-se mais 

tardiamente do que o normal; no caso de a criança se sentir rejeitada pode desenvolver 

problemas de comunicação que, consequentemente, trará problemas para o seu 

desempenho na escola; e, no caso de um dos pais ou ambos ou até um outro familiar 

                                                           
9Os alunos oriundos de meios desfavorecidos no plano socioeconómico tem duas vezes mais probabilidades de ter 

fraco aproveitamento escolar (OECD, 2012, s/p). 
10Um estudo efetuado em França, demonstrou que (…) a percentagem de alunos com repetências vai aumentando à 

medida que se desce na escala social. Assim, 76% dos filhos de quadros superiores não têm repetências; em 

compensação, ao 27 % dos filhos de proletários agrícolas e 36% dos de operários industriais estariam nessa situação. 

Por outro lado, só 4% dos filhos dos quadros superiores têm dois anos de atraso na escola, enquanto 22% dos filhos 

de proletários agrícolas e 17% dos filhos de operários industriais têm duas repetências (Pereira e Martins, 1978, p.35). 
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apresentar perturbações mentais ou psicológicas (exemplo: esquizofrenia) as crianças 

podem desenvolver dificuldades de comunicação tornando-se reservadas e tímidas.  

O meio sociocultural em que as crianças se inserem (que não depende 

obrigatoriamente de questões económicas), também pode ser visto como um obstáculo ao 

sucesso escolar. Assim, (…) alunos oriundos de meios socioculturais desfavorecidos 

estão sujeitos a ambientes familiares pouco estimulantes, o que contribui para explicar 

a correlação significativa entre o nível cultural dos pais e a competência cognitiva dos 

filhos (Cró, 2013, p. 33). Estes alunos são normalmente pouco interessados e não têm 

objetivos nem aspirações concretas ou bem definidas, o que se traduz numa maior 

probabilidade de fracassarem academicamente e abandonarem precocemente a escola. Já 

os alunos cujas famílias possuem elevados níveis socioculturais mostram-se geralmente 

interessados, têm aspirações no campo escolar e profissional, e têm um projeto de vida 

bem delineado, o que se traduz no sucesso escolar. 

A verdade é que as famílias que apresentam um baixo nível sociocultural são 

também de classes sociais baixas e possuem baixos níveis socioeconómicos e, por norma, 

não apresentam as condições necessárias para proporcionarem, aos seus filhos, as 

motivações, as condições de estudo e os meios de aprendizagem ideais para um bom 

desempenho académico. Os valores defendidos pelas famílias de classe média e pelas 

famílias de classe alta divergem bastante, mas ambos se refletem nas motivações das 

crianças e dos jovens, na personalidade de cada um, bem como nas suas atitudes.  

Em jeito de conclusão, podemos considerar a existência de uma relação robusta 

entre o meio socioeconómico e cultural dos familiares e o (In)Sucesso escolar, apesar de 

não ser este o fator que vai ditar o destino das crianças. Isto é, apesar de haver uma relação 

muito forte entre ambos os indicadores, existem exceções à regra.  

 

 

3.4. Família e Escola: uma parceria necessária 

No percurso de vida, as pessoas sempre são influenciadas pelas suas famílias: os 

seus valores morais e religiosos, as suas crenças, os seus objetivos e até as suas aspirações. 

No entanto, a sua integração na sociedade vai implicar que incorpore a cultura (em senso 

lato) que a cerca. Tal permite-nos afirmar que as transformações/desenvolvimento dos 

indivíduos ocorrem por influência da família e através dos mais diversos ambientes (como 
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vimos na Teoria de Bronfenbrenner), entre os quais se destaca a escola, uma instituição 

que auxilia as crianças e adolescentes a construírem e a moldarem a sua personalidade.  

Assim, a família e a escola são os dois principais suportes estruturantes no que 

concerne à educação e à formação das crianças e dos jovens. Ambas as entidades são 

responsáveis por ‘transmitir’ conhecimentos às crianças…a diferença encontra-se na 

forma como o fazem. Nesse sentido, é crucial que mantenham uma relação saudável uma 

com a outra a fim de promoverem o desenvolvimento intelectual e psicológico da criança, 

providenciarem as condições necessárias para um bom ambiente de ensino-aprendizagem 

e as condições favoráveis a um bom desempenho escolar: (…) as experiências escolares 

e educativas da criança fazem parte de um contínuo de aprendizagem, que é feito através 

da interação entre a casa e a escola: quanto mais interagirem (de forma eficiente e 

positiva), mais intenso será esse contínuo (Baltazar, Moretti & Balthazar, 2006, citados 

por Pereira, 2013, p. 14).  

A escola é a entidade que completa a família, o que significa que, nos dias de hoje, 

há uma necessidade acrescida de estas duas identidades estarem em perfeita sintonia. A 

família não é capaz de viver sem a escola, assim como esta não é capaz de viver sem a 

família, visto que estamos perante duas instituições que se completam e que são 

fundamentais para a construção e desenvolvimento de uma pessoa (Sadovnik, Ecco e 

Nogaro, 2013).  

Sabemos que é na escola que os professores ‘transmitem’ os conhecimentos 

científicos, mas não devemos considerar a escola apenas um local de aprendizagem. A 

escola é também o local onde se dá continuidade ao desenvolvimento afectivo/emocional 

de cada criança, essencial ao seu sucesso enquanto aluno. Considerar as emoções dos 

alunos e as questões afetivas é crucial…  e um professor nunca se deve esquecer que está 

perante uma pessoa que é também filho, irmão, sobrinho. Isto é, o professor deve ter em 

vista a globalidade do aluno. Concordando com a afirmação de Perrenoud (2000) - (…) 

conhecer os conteúdos ensinados é a menor das coisas quando se pretende instruir 

alguém - Silva (2016, p.13) salienta que o mais importante no processo de ensino-

aprendizagem depende  

 

(…) da capacidade do docente para construir uma relação de confiança com 

os seus alunos, tendo sempre em conta o universo emocional de uns e de 

outros. Se em parte a instrução é conhecer o conteúdo ensinado que 

corresponde ao lado formal do ensino, não menos verdade é que esses 

conhecimentos por si só não formam um individuo. 
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Por sua vez, a família deve instruir as crianças a terem comportamentos adequados 

consoante o meio em que se encontram, ensiná-las a ter ‘modos e maneiras’, transmitir 

valores, ajudar a definir objetivos e a construir o seu próprio caminho. Tem o dever de as 

ajudar a identificar e a compreender as sus emoções, bem como expressá-las nos 

momentos certos - para que não as guardem para si e se tornem, consequentemente, 

crianças revoltadas e reservadas - e ainda mostrar a importância dos laços afetivos, da 

amizade, da humildade e do companheirismo.   

Vimos que Bronfenbrenner (1987, citado por Gouveia, 2008), a relação escola 

família encontra-se inserida no segundo nível estrutural: o mesossistema. É um 

nível/ambiente onde se enquadram as relações entre dois ou mais contextos em que o 

individuo possui um papel ativo. Este nível vai crescendo à medida que o sujeito se 

envolve em novos contextos criando, portanto, novas ligações que vão moldar o seu 

futuro. Podemos também afirmar que o mesossistema é um conjunto de microssistemas, 

como por exemplo a escola e a família. Nestes dois microssistemas o aluno é considerado 

o (…) vínculo primário, isto é, a pessoa em desenvolvimento que faz a ligação entre os 

contextos. Este vínculo existe quando a pessoa faz uma transição entre contextos (ob.cit., 

p. 25).  

Bronfenbrenner (1987, citado por Gouveia, 2008), a relação entre a escola e a 

família é de extrema importância para a formação do aluno. O envolvimento dos pais tem 

um forte impacto no sucesso académico dos seus filhos, acreditando-se que os alunos 

cujas famílias se envolvem na escola apresentam uma tendência para alcançar o sucesso 

escolar, têm melhores comportamentos e geralmente ingressam no ensino superior, 

enquanto os alunos cujos pais não se envolvem com a escola dificilmente são bem-

sucedidos, apresentam comportamentos inadequados e não têm o desejo de ingressar no 

ensino superior.  

A relação escola-família é globalmente defendida… mas em quantos casos 

podemos afirmar que existe um envolvimento ou uma cooperação entre ambas? Apesar 

da sua importância, esta é uma relação que tende a ser uma realidade de ‘poucos’ e, nos 

últimos anos, não se têm visto esforços de ambos os agentes educativos para alterar este 

cenário. Uma vez que estamos perante dois contextos que têm uma importância 

significativa para a criança, é imperativo que saibam como comunicar e mantenham uma 

relação consistente.  
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Para tal, e para que não existam assimetrias entre a escola e a família, é preciso 

fomentar práticas que envolvam a família na educação dos seus filhos, isto é, que 

envolvam os pais no processo de aprendizagem. Apesar de existir algum receio no 

envolvimento dos pais na educação escolar das crianças, é preciso reconhecer o seu 

contributo e a importância em trabalhar com estes ou com a comunidade. Como tal, (…) 

a necessidade de se construir uma relação entre a escola e a família, deve ser para 

planear, estabelecer compromissos e acordos mínimos para que o educando/filho tenha 

uma educação com qualidade, tanto em casa quanto na escola (Picanço, 2012, p. 15). 

Esta pareceria é também fundamental para que as crianças e jovens compreendam 

a importância que o ensino tem nas suas vidas e como um dia irá afetar o seu futuro. No 

entanto, pais e escola, aproveitando esta parceria, devem assumir as responsabilidades 

que lhes compete. Ou seja, e falando sobretudo sobre os pais, normalmente com pouco 

tempo para os seus filhos:  não podem transferir para a escola/professores 

responsabilidades que são suas. Correndo-se o risco de ser criada uma barreira de defesa 

que impossibilita a existência de uma boa relação entre ambas. Porque a escola justifica 

o insucesso escolar pela ausência do envolvimento e da parceria da família, e esta 

justifica-o pela incompetência dos professores, ou seja: (…) enquanto os professores (…) 

atribuem a causa do fracasso escolar ao descompromisso da família em não contribuir 

com a aprendizagem dos alunos, os pais acreditam que o fracasso é consequência de 

uma ação docente fragilizada (Leite, 2015, p. 62).  

Segundo a visão de Leite (2015), os pais, para além de representarem os seus 

filhos, devem ser convidados a trabalhar em parceria com os professores passando a 

exercer uma dupla função: representantes dos seus filhos e representantes da comunidade. 

A verdade é que são muitos os que atribuem a educação à escola, quando esta é também 

uma função que deveria ser exercida pela família. Claro que esta divisão de tarefas entre 

pais e professores pode não ser muito eficaz quando nos deparamos com pais pouco 

escolarizados ou cuja rotina diária é baseada no trabalho visto que, em ambos os casos, 

os pais não terão capacidade ou disponibilidade, respetivamente, para ajudar os seus 

filhos. Assim, da mesma forma que os professores procuram identificar as dificuldades 

de cada um tratando-os conforme as suas necessidades, é importante que identifiquem as 

condições familiares de cada aluno e construam um plano de parceria consoante as suas 

condições e necessidades pois não se pode exigir a uma família o que ela é incapaz de 

dar.  
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Como já foi referido, a estrutura familiar tem vindo a sofrer profundas alterações 

ao longo das últimas décadas. Uma dessas alterações decorre de ambos os pais 

trabalharem e terem pouco tempo para os seus filhos. Na linha deste contexto, 

consideramos que o professor deve adaptar as propostas de participação que são feitas 

aos pais, na vida escolar dos seus filhos. Há famílias que não sabem como participar na 

vida escolar dos seus filhos e outras que simplesmente não possuem tempo para tal. 

Portanto, cabe aos professores criarem oportunidades de modo a que os pais se sintam 

confortáveis em fazer parte desta etapa que é tão importante e decisiva para o futuro de 

cada um.  

Não existe uma única forma correta de envolver os pais na escola. Muito pelo 

contrário, devem ser oferecidas aos pais várias opções de escolha que se adequem às suas 

necessidades. Portanto, cabe à escola preencher o vazio que caracteriza a sua relação com 

a família, de modo a passarem a ter uma comunicação positiva em ambos os sentidos, isto 

é, os professores têm de ouvir o que os pais têm para dizer, assim como os pais têm de 

prestar atenção ao que os professores têm para comunicar.   

Todavia, apesar da importância eminente do envolvimento parental na escola 

(onde se destaca os efeitos positivos que esta tem nos resultados académicos dos seus 

filhos), existem alguns obstáculos que precisam de ser referidos (Figura 15). Estes 

obstáculos dificultam o processo de desenvolvimento desta cooperação, (…) porque é 

assumindo-os, explicitando-os e circunscrevendo-os que se torna mais viável a definição 

de estratégias adequadas para os contornar e para delinear uma colaboração efetiva 

numa base segura e clara (Gonçalves, s/d, p. 12).  

 

 

 

 

 

 

 

Os professores sempre tiveram o poder absoluto dentro da sala de aula e o receio 

de o perder leva-os a adiar ter uma conversa cooperativa com os pais, pois sentem-se 

ameaçados pela sua presença na escola. Mas cabe aos professores iniciarem este diálogo 

OBSTÁCULOS

Obstáculos ao diálogo por parte 
dos professoes.

Obstáculos ao diálogo por parte 
da família

Figura 15: Obstáculos à relação escola-família.  

Fonte:Gonçalves, s/d.  
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que é tão importante e pode fazer toda a diferença. Está na altura de os professores verem 

esta parceria como uma partilha de responsabilidades e não como ‘roubo do poder’. Uma 

pareceria que libertará os professores de várias pressões que são exercidas sobre eles, por 

vezes injustamente, e terão mais recursos ao seu dispor.  

Já os pais, revelam por vezes uma certa indiferença relativamente ao que os 

professores e diretores de turma têm a dizer sobre os seus filhos. Raros são os pais que se 

mostram interessados em participar nas reuniões e os que aparecem são pais cujos filhos 

não apresentam qualquer tipo de problema (Sousa, citado por Gonçalves, s/d.). Em muitas 

ocasiões os pais não se sentem tentados a participar na vida escolar dos seus filhos (…) 

porque, as poucas vezes que tentaram a aproximação, experienciaram um certo 

sentimento de rejeição, não se sentindo respeitados e compreendidos nos seus pontos de 

vista e na sua forma de estar e ler a realidade escolar (Sousa, citado por Gonçalves, s/d, 

p. 12). Em contrapartida, os professores consideram que os pais não têm um papel mais 

ativo na vida escolar dos seus filhos porque não compreendem o funcionamento e a 

organização do sistema escolar, os seus horários de trabalho não são compatíveis com os 

horários de atendimentos dos professores e/ou reuniões, têm dificuldades em aceder à 

informação  ou não sabem como se expressar visto que não compreendem o que os 

professores querem dizer.  

Atendendo à perspetiva de Homem (2001, citada por Abreu, 2016), podemos 

classificar os obstáculos em quatro categorias (Quadro 12).  

Quadro 12: Obstáculos ao envolvimento parental. 

QUESTÕES DE PODER 

Assim como Gonçalves (s/d), também Homem (2001, citada por Abreu, 2016) defende 

que os professores têm receio em perder o seu poder e a sua autonomia assim que os 

pais passem a estar cada vez mais envolvidos no percurso escolar dos seus filhos. 

Ademais, muitos professores veem este envolvimento parental como uma critica á sua 

competência, à sua dedicação e compromisso para com a escola.  

QUESTÕES DE 

VALORES POLÍTICOS E 

CULTURAIS 

Por vezes, ou na maioria das situações, pode acontecer que os valores culturais 

defendidos por cada um sejam diferentes levando a conflitos e discórdias. Como tal, é 

importante que os professores compreendam e aceitem os valores defendidos pela 

família e vice-versa.  

QUESTÕES 

PROFISSIONAIS 

Com um maior envolvimento parental, os professores têm receio que o seu trabalho 

seja posto em causa o que trará consequências para o dia a dia dos professores, 

destacando-se a insegurança. Já os pais, referem que não estão tão envolvidos na vida 

escolar dos seus filhos devido a uma incompatibilidade de horários e/ou falta de tempo.  
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QUESTÕES LIGADAS À 

EXPERIÊNCIA DOS 

ATORES 

Este último obstáculo está relacionado com as experiências que os pais vivenciaram 

enquanto alunos, destacando-se o contato e as interações com os seus professores. Por 

vezes, estas experiências podem ter sido negativas, o que se pode traduzir num baixo 

envolvimento parental. Já os professores, através das suas experiências como filhos, 

distinguem os ditos bons de maus pais relacionando-os com a sua participação na 

escola.  

Fonte: Elaborado com base em Homem, 2001, citada por Abreu, 2016. 

 

É neste sentido que se torna imperativo criar estratégias que ponham um fim a 

estes obstáculos (Figura 16).  

 

 

 

 

CAPÍTULO IV: PROJETO DE VIDA 

4.1. Projeto de Vida?  

O termo “projeto” provém do latim projectus que significa ‘lançar para a frente’, 

ou seja, traduz um conceito que está intimamente ligado à ideia de futuro. Portanto, 

quando falamos em ‘projeto de vida’ referimo-nos a refletir sobre o que queremos ser e 

como ser o que queremos, é planejar o futuro e colocar o plano em prática agora, no 

presente (JCA, 2013, p. 6). Já Gonçalves (2008, citado por Andrade, 2010, p. 24) afirma 

que o projeto de vida é um caminho que se vai construindo andando, onde confluem 

conjuntamente a nossa experiência passada (retrospetivamente) e se antevê, embora 
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Os professores têm de utilizar uma comunicação acessível.

As reuniões devem ser marcadas para depois das 18h da tarde.

Reservar-se um espaço para a receção dos pais.

Compreender-se que não há famílias ideais.

Criar esquipas que façam a ligação entre a escola e a família.

Figura 16: Estratégias ao envolvimento parental. 

Fonte: Marques, 2001 e Davies 1987, citados por Abreu, 2016.  
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tenuemente, a experiência futura. Ter um projeto de vida é, assim, o que nos orienta nas 

nossas decisões e nos faz refletir sobre as nossas escolhas.  

Quando planeamos o nosso futuro é muito importante ter objetivos. Mas tal não é 

sinónimo de ter uma ideia bastante detalhada daquilo que será o nosso futuro, mas sim 

considerar opções de ‘vida’ que vão ao encontro do nosso bem-estar e felicidade 

(Nascimento, 2002).  

No entanto, como salientam Ravasco, Maia e Mancebo (2010, p.382) os projetos 

de vida, (…) longe de serem naturais e inerentes ao sujeito, são elaborações e 

construções realizadas em função de experiências socioculturais, de vivências e de 

interações interpretadas. Nesse sentido, existem vários fatores que condicionam a 

definição/concretização destes projetos, nomeadamente a família, a realidade 

socioeconómica e os contextos sociais em que as pessoas se inserem.  Bastos (2014, p.31) 

reafirma esta ideia, ao salientar que as motivações pessoais não são suficientes para se 

construir um projeto de vida, realçando a importância da relação do indivíduo com os 

outros, ou seja, as relações interpessoais: (…) um projeto de via consiste numa recriação 

de si, envolvendo vários agentes interrelacionados que geram representações e 

representações das ações a serem desenvolvidas para a construção desse projeto.  

Alguns autores salientam a importância de se prestar atenção aos objetivos dos 

adolescentes, bem como a necessidade de estes serem incorporados no projeto familiar. 

Os jovens têm dificuldades em estabelecer objetivos a longo prazo, pelo que devem ser 

ouvidos e integrados no projeto familiar, trocando ideias e partilhando com os seus pais 

as suas aspirações futuras aos mais diversos níveis (profissional, económico, familiar, 

cultural, etc.).  

Por outro lado, vários são os autores que defendem que os projetos de vida estão 

relacionados com a construção da nossa identidade. Mas em que consiste a identidade? A 

identidade é aquilo que nos define (as nossas características, os nossos valores, os nossos 

ideais,  a maneira de ser de cada um) e nos distingue dos outros, havendo um sentido de 

continuidade visto que a nossa forma de ser se vai alterando ao longo do tempo e 

consoante o espaço em que estamos envolvidos (Machado, 2003). Vários autores têm 

discutido o processo de construção da identidade, destacando-se Erikson, E. H. (1968, 

1971, 1972) com a sua teoria psicossocial, mas Castells, M. (1999, p.23) apresenta uma 

definição que consideramos bastante completa e pertinente: 

 



 

77 

A construção de identidades vale-se da matéria-prima fornecida pela 

história, geografia, biologia, instituições produtivas e reprodutivas, pela 

memória coletiva e por fantasias pessoais, pelos aparatos de poder e 

revelações de cunho religioso. Porém, todos esses materiais são 

processados pelos indivíduos, grupos sociais e sociedades, que organizam 

seu significado em função de tendências sociais e projetos culturais 

enraizados em sua estrutura social, bem como em sua visão tempo/espaço. 

  

Ou seja, trata-se de um processo bastante complexo que envolve um vasto 

conjunto de fatores externos e internos ao indivíduo, que interatuam de forma integrada, 

mas em que o contexto socioeconómico e cultural tem um peso importante pois 

condiciona as vivências pessoais. 

Apesar de o ser humano construir a sua identidade ao longo de todo o ciclo vital, 

esta construção (…) é considerada a tarefa mais importante da adolescência, o passo 

crucial da transformação do adolescente em adulto produtivo e maduro (Schoen-

Ferreira, Aznar-Farias e Silvares, 2003, p.107). Com efeito, vários autores consideram 

que é na adolescência que se dão as transformações mais significativas, estabelecendo-se 

a base para posteriores reformulações da identidade (Zacarés González et al., 2008). 

Aliás, para Erickson (1972) é na adolescência que começamos a definir a nossa 

identidade, defendendo o que designa moratória psicossocial que, basicamente, consiste 

num ‘período de espera’ entre aquilo que o jovem é e aquilo que se propõe ser e fazer. 

Durante este período de tempo, é expectável que a sociedade dê alguma margem de 

manobra de modo a que o jovem possa construir a sua identidade sem que os adultos os 

forcem a ser algo, mas tendo influência de (…) estruturas e instituições sociais que 

proporcionam aos jovens modelos de socialização para facilitar a resolução da sua crise 

de identidade (Andrade, 2010, p. 24). Podemos, então, afirmar que é uma fase em que os 

adolescentes vivenciam várias experiências e experimentem vários papéis e desafios. Nas 

palavras de Groppo (2015, p.15), corresponde a um (…) lapso de tempo para que os 

sujeitos em constituição de suas identidades pudessem ensaiar e errar, experimentando 

diversos papéis. Tempo em que haveria um relaxamento ou relativização da aplicação 

das normas sociais em relação ao comportamento juvenil. 

Segundo esta perspetiva, quando falamos em projeto de vida falamos em possíveis 

identidades futuras. Cada indivíduo constrói a sua identidade baseando-se nas suas 

relações sociais, mas também nas suas histórias de vida, o que faz com que cada projeto 

de vida seja ímpar. De acordo com Kimmel, D. C e Weiner, I. (1998) quando construímos 
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a nossa identidade estamos a definir a pessoa que somos, quais os nossos valores e crenças 

(atitudes ideológicas), os nossos objetivos e desejos educativos e profissionais (atitudes 

ocupacionais) e as relações (de amizade, amor, convívio profissional) com os outros 

(atitudes interpessoais). Assim, o processo de construção de uma identidade sofre 

influência de inúmeros fatores, dos quais se destacam os fatores intrapessoais 

(características do indivíduo), fatores interpessoais (relação com os outros) e fatores 

culturais (valores e crenças).  

Mas se a identidade, de acordo com Dubar (2005, p.135) nunca é dada, ela sempre 

é construída e deverá ser (re)construída em uma incerteza maior ou menor e mais ou 

menos duradoura, o projeto de vida pode igualmente ser reconstruído, alterado consoante 

os acontecimentos de vida de cada um e/ou os diversos contextos em que se encontram. 

Isto é, o projeto é visto como (…) socialmente construído e depende de vários contextos 

sociais, históricos e interpessoais, em que o adolescente se desenvolve e interage 

(Andrade, 2010, p. 21). Assim, nesta linha de pensamento, o projeto de vida é visto como 

algo em constante reelaboração, é dinâmico e intersubjetivo (Dellazzana-Zanon e Freitas, 

2015). 

Mas o Ser Humano é livre e desfruta do livre arbítrio, o que significa que tem a 

liberdade de tomar as suas próprias decisões e assumir atitudes que podem, ou não, 

influenciar o seu futuro e, consequentemente, os seus planos.   

Quando um jovem desenvolve um projeto de vida está apenas a listar hipóteses 

para o seu futuro, hipóteses essas que podem estar relacionadas com a sua profissão, com 

perspetivas económico-financeiras, com a qualidade de vida que deseja, com a aquisição 

de determinados bens (casa e carro, por exemplo) e até com o desejo de construir, ou não, 

uma família. Por norma, o adolescente elabora o seu projeto de vida tendo em conta o 

projeto familiar, assim como o projeto de cada família é construído tendo em conta os 

projetos individuais de cada membro da família (Harris e Nolte, 2005; Dias, 2012; 

Meneses e Trevisol, 2014). Apesar desta necessidade de articulação entre os projetos 

(Figura 17), é imperativo que o adolescente seja o ator principal do seu projeto, isto é, o 

adolescente é que tem de tomar as suas decisões, traçar os seus próprios caminhos e ditar 

os seus objetivos.  

Todavia, tal não significa que não possa contar com o suporte dos seus pais. Muito 

pelo contrário, os pais desempenham um papel muito importante no processo de 
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construção de um projeto de vida pois eles são o ‘porto seguro’ dos adolescentes, que 

contam sempre com o apoio e com as palavras de encorajamento dos seus pais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assim, (…) o projeto individual insere-se no projeto familiar, que por sua vez se 

insere no projeto social, existindo entre eles uma rede complexa de interações (Andrade, 

2010, p. 22). Tal significa que o projeto de vida não pode nem deve ser visto como algo 

isolado (como uma ilha), uma vez que se encontra em permanente interação com outros 

projetos, o que também significa que num projeto de vida nunca está envolvido apenas 

um indivíduo, mas um conjunto de pessoas. 

Em suma, construir um projeto de vida consiste em algo que envolve (…) planear 

o seu futuro, refletindo constantemente, efetuando um exercício mental de previsão, como 

forma de preparação para assumir autonomamente a direção do seu futuro e de criação 

de condições que promovam nele uma atitude e um comportamento pró-ativo (Bastos, 

2014, p. 36). E quanto mais bem traçado for o projeto de vida, mais fácil será de esboçar 

o percurso visto que um projeto de vida bem desenhado nos permite levantar questões, 

encontrar possíveis respostas, tomar decisões complicadas e avaliar todos os cenários 

possíveis. Um projeto de vida bem delineado obriga-nos a pensar, planear, questionar, 

decidir e escolher. 

 

 

4.2. Construção de um Projeto de Vida  

Ter um projeto de vida é fundamental para nos orientarmos relativamente ao nosso 

futuro e é algo que, como vimos no subcapítulo anterior, é realmente importante no que 

concerne à construção da nossa identidade. No final da adolescência espera-se que os 

Projeto 
individual

Projeto 
social

Projeto 
familiar

Figura 17: Articulação dos projetos. 

Fonte: Elaboração com base em Andrade, 2010.  
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jovens tenham refletido sobre o seu futuro e que sejam capazes de construir um projeto 

de vida que se enquadre no mundo real, isto é, um projeto de vida cujos objetivos e 

aspirações não sejam irrealistas. A maneira como os adolescentes encaram o seu futuro 

influencia na tomada de decisões, nos seus comportamentos e, consequentemente, na 

construção do seu projeto de vida.  

A idade é sinónimo de experiência e de sabedoria, decorrente do facto de implicar 

o aumento da informação que vamos detendo. Nesta perspetiva, à medida que 

‘crescemos’ vamos tendo uma maior facilidade em delinear os nossos objetivos, definir 

e compreender motivações e, consequentemente, antecipar e desenhar o nosso futuro. De 

acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS, 2014), adolescência divide-se em 

três fases, de acordo com um esquema similar ao estabelecido por Steinberg, L. (1999): 

a inicial, dos 11 aos 13 anos; a média, dos 14 aos 16 anos; e a final dos 17 aos 19 anos. 

Uma perspetiva um pouco diferente é considerada pela UNICEF (2011), definindo uma 

fase inicial entre os 10 e os 14 anos de idade e uma fase final entre os 15 e os 19 anos, 

salientando que  

 

na fase inicial da adolescência, meninas e meninos (…) podem sentir-se 

confusos em relação à sua própria identidade pessoal e sexual [mas na fase 

final os adolescentes] estabelecem sua própria identidade e sua visão de 

mundo e começam a participar ativamente na organização do mundo ao seu 

redor. 

 

Esta mesma opinião parece ser partilhada por Ferreira, B. W. (2003, p.18), 

referindo que no que designa por ‘adolescência maior’ - dos 15 aos 18 para as raparigas 

e dos 16 aos 19 para os rapazes - o jovem define o seu rumo profissional e posiciona-se 

(…) quanto à filosofia de vida e, nas suas atitudes, vai procurar estabelecer uma 

hierarquia pessoal de valores. 

O género (como a autora anterior parece sugerir), também parece afetar a 

construção dos projetos de vida. Por exemplo, na opinião de Bastos (2014, p.37) as 

adolescentes do sexo feminino, têm tendência a concetualizar (…) o seu futuro através de 

um conjunto de mudanças relacionais e profissionais mais ou menos imediatas. Ou seja, 

nos seus projetos de vida as raparigas valorizam os campos emocional e profissional e as 

mudanças ocorrem mais cedo e num período de tempo mais curto, enquanto os 

adolescentes do sexo masculino valorizam apenas o domínio profissional e as mudanças 

ocorrem mais tardiamente, de forma esporádica e num período de tempo mais longo.  
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A família também afeta a construção dos projetos de vida dos adolescentes. Não 

querendo repetir o que já referimos no item anterior, é importante reafirmar que a família 

é encarada como o primeiro espaço de transmissão de regras e de valores e onde ocorre o 

primeiro processo de socialização, pelo que os momentos de convívio e a qualidade destes 

momentos, bem como o diálogo entre pais e filhos, são bastante importantes para o seu 

desenvolvimento e para a projeção do seu futuro. Uma relação aberta e baseada no diálogo 

contribui para que os adolescentes tracem o seu futuro de forma responsável e o façam 

autonomamente, mesmo que seja diferente do ‘projeto’ que os pais tinham imaginado 

para eles.  

Efetivamente, a família sempre foi vista como o lugar por excelência de 

transmissão de valores, ideais, estereótipos, significados atribuídos (nomeadamente à 

educação e ao futuro) e, ainda, quais os caminhos mais viáveis. Assim sendo, o contexto 

familiar surge como um dos principais fatores a afetar a construção do projeto de vida 

dos jovens. Todavia, tal como Nurmi (1991, citado por Bastos, 2014) afirma, a família e 

o contexto familiar não devem ser fatores condicionantes, mas sim um suporte à reflexão 

e decisões dos adolescentes. Tal como Silva (2016, p. 71) salienta, (…) a família é 

fundamental na construção do projeto de vida, pois é nela que se erguem os pilares 

principais: o da educação e o da socialização.  

No que diz respeito à educação, a família é vista como a primeira escola que as 

crianças frequentam, aprendendo os comportamentos considerados adequados para cada 

situação do dia-a-dia. Como tal, os pais são os primeiros agentes responsáveis pela 

educação das crianças e, portanto, a família torna-se um espaço de educação por 

excelência.  

Uma família que tem um projeto de vida, cria para a criança um ambiente propício 

(…) para crescer com objetivos, para aprender e integrar valores, para viver e partilhar 

o amor e para uma cidadania responsável (Silva, 2016, p. 71/72). Porém, o projeto de 

vida da família nunca se deve sobrepor ao projeto de vida individual dos jovens. A família 

deve estimular os adolescentes a explorar as suas potencialidades, bem como os seus 

limites, de modo a tornarem-se cada vez mais autónomos. Como refere Sampaio, D. 

(1994, p.42) o papel dos pais na adolescência (…) é de estar atentos, de mobilizar sem 

dirigir, de apoiar nos fracassos e incentivar nos êxitos, em suma, estar com eles e 

respeitar cada vez mais a sua individualização. 
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É também na família que as crianças recebem os primeiros afetos e aprendem 

como estar em contato com os outros. Ou seja, é onde se dá os primeiros passos alusivos 

ao relacionamento interpessoal, onde são transmitidos princípios que lhes serão úteis na 

construção de uma relação com os outros. Portanto, é na família que a criança dá os 

primeiros de muitos passos: diz as primeiras de muitas palavras, adquire os primeiros 

modelos de comportamento, comete os seus erros e experimenta as primeiras punições 

mas também as recompensas… É o local onde aprende a ter consciências das suas 

fraquezas, mas também dos seus alentos, é onde aprende a ter um espírito crítico e, ainda, 

é a base onde a sua personalidade é construída e modelada (Souza, A. e Filho, J. 2008).  

Na família encontramos tudo aquilo que precisamos para o desenvolvimento de 

uma pessoa, desde a sua sobrevivência (função biológica) até à realização pessoal e 

profissional (função psicossocial). A família tem o dever de cuidar, educar e formar os 

seus filhos de modo a que, mais tarde, estes se sintam integrados na sociedade e possam 

exercer o seu papel de cidadão com sucesso. Todavia, devido às alterações ocorridas na 

família ao longo dos anos (estrutura familiar, a composição e a organização), esta tem 

vindo a ser secundarizada no que diz respeito à socialização dos jovens, enquanto os 

amigos, os meios de comunicação e a escola ganham destaque (Zacarés González et al., 

2009; Moraes, 2009; Alves, 2016).  

A escola é um dos agentes responsável pela ‘transmissão’ de conhecimentos, 

apesar de também já não ser a instituição de excelência, visto que nos dias de hoje os 

jovens, facilmente, estão a par das informações devido aos media e às tecnologias de 

informação e comunicação (TIC). Mesmo assim, esta instituição influencia os projetos de 

vida dos seus alunos através de vários aspetos culturais que valoriza, uma vez que é algo 

que os alunos têm em conta quando os estão a construir. Por outro lado, os professores 

têm o papel de ajudar na criação de projetos de vida através [d]a maneira de estar com 

os jovens, [d]a avaliação da sua aprendizagem, [d]a comunicação, [d]a regulação do seu 

comportamento e [d]o apoio na sua formação (Bastos, 2014, p. 40). Por exemplo, Klein 

e Arantes (2016) demonstraram que mais de 80% dos alunos do ensino secundário 

envolvidos no seu estudo, consideram que a escola, mas principalmente as atividades 

desenvolvidas em sala de aula, contribuem para seus projetos de vida. 

Assim como a família, a escola tem um papel bastante importante na socialização 

dos adolescentes, na sua educação, na sua formação escolar e na aquisição de valores 

fundamentais. Tal permite afirmar que a escola também presta um grande contributo para 
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a construção de identidade dos jovens, assim como para a definição de construção do seu 

projeto de vida. A escola é como uma espécie de arena onde o aluno se defronta com 

vários tipos de situações, tem de tomar decisões difíceis e que podem ser decisivas para 

o seu futuro, desfruta de várias atividades, experiencia relações de poder e de competição, 

descobre quais são os seus alentos, desenvolve as suas capacidades e incrementa as 

relações interpessoais (Carvalho, 2012, Manzini, 2015).  

Mas para que o impacto da escola seja positivo,  é necessário  que as práticas  

pedagógicas sejam ajustadas às exigências do mundo atual: as aulas de exposição teórica 

têm de dar lugar aos trabalhos de grupo; as fichas de trabalho devem (por vezes) ceder o 

lugar aos jogos digitais que os alunos tanto gostam; e, algumas das aulas realizadas dentro 

das quatro paredes, devem dar lugar ao trabalho de campo e às saídas de estudo que são 

sempre tão enriquecedoras. Acrescenta-se, ainda, que as atividades realizadas na sala de 

aula, ou mesmo fora desta, devem centrar-se no aluno com o objetivo de se promover o 

seu desenvolvimento pessoal. Nesta perspetiva, acreditamos que o professor deixa de ser 

o centro do processo de ensino-aprendizagem e passa a ser o aluno, apesar que cada um 

tem de ter o seu papel bem definido na relação professor-aluno.  

Como vemos, as escolas necessitam de se adaptar aos jovens do século XXI, 

precisam de adequar as suas práticas pedagógicas às necessidades dos seus alunos e de 

mudar as estratégias de ensino-aprendizagem, deixando, um pouco de lado, as técnicas 

mais tradicionais. Não dizemos abandonar as técnicas tradicionais como é o caso da 

utilização do manual, mas recorrer com mais frequência a novas técnicas de ensino-

aprendizagem de modo a que os alunos se tornem mais participativos e interessados. 

Sampaio (2009, citado por Andrade, 2010, p. 58) é defensor desta ideia afirmando que 

(…) o impasse da escola atual resulta de se encontrar esgotado o modelo tradicional de 

ensinar, organizado para instruir o aluno médio e com razoável motivação.   

Assim, a nível curricular, segundo Moran (s/d), é crucial (…) inserir o projeto 

como eixo integrador dos valores, competências socioemocionais [e] cognitivas, de 

forma personalizada. Deste modo, por um lado, o aluno denota que o currículo também 

inclui assuntos que são do seu interesse e, por outro lado, passamos a ter um currículo 

mais centrado no aluno tornando as aprendizagens mais significativas para ele.  

Deste modo, concluímos que o jovem tem um papel ativo na construção do seu 

projeto de vida e, como tal, é importante que tenha (…) capacidades para criar os seus 
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próprios objetivos, que planifique e monitorize os seus esforços na direção de um melhor 

desempenho académico, e nesse sentido, a sua aprendizagem (Bastos, 2014, p. 45).  

Todavia, nem todos os indivíduos sabem como construir um projeto de vida e a 

verdade é que existem inúmeras maneiras às quais uma pessoa pode recorrer se tiver o 

objetivo de aprender a construi-lo. Um dos modos mais eficazes de aprendizagem passa 

pela realização de ações pontuais (Figura 18) nas quais serão tratados assuntos alusivos 

aos projetos de vida, são feitas questões e são dadas possíveis respostas a essas mesmas 

questões. Estas ações são destinadas aos jovens, pais e professores. Assim, enquanto os 

jovens aprendem como construir o seu projeto de vida, os pais e os professores aprendem 

como ajudar os seus filhos e os alunos, respetivamente, a construir um projeto de vida 

consistente.  

 

 

 

 

 

Tal como já mencionado anteriormente, o projeto de vida pode sofrer alterações 

consoante os contextos e o desenvolvimento do indivíduo. Como tal, as pessoas que 

acompanham os jovens, sejam monitores, tutores, pais e/ou docentes, devem ter em conta 

as diferentes etapas de vida desde a infância passando para a adolescência e a juventude, 

sendo crucial que vejam o projeto de vida como um todo que apenas se vai tornar mais 

tangível com o passar dos anos e através destas ações pontuais.  

Mesmo com o auxílio das ações pontuais existem alguns desafios à construção de 

um projeto de vida. Segundo Moran (s/d), o maior desafio consiste em como criar uma 

visão integral, competências cognitivas e socioemocionais como pensamento crítico, 

criatividade, responsabilidade, colaboração, comunicação, autocontrole, a partir dos 

quatro pilares da Unesco – aprender a ser, a fazer, a conhecer e a conviver - que podem 

agrupar-se em três dimensões (Figura 19).  

 

AÇÕES 
PONTUAIS

Palestras
Cursos de 

curta duração
Mentores Oficinas Tutores

Figura 18: Ações pontuais a realizar. 

Fonte: Elaborado com base em Moran, s/d.  
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A primeira dimensão (dimensão da identidade) está relacionada com o próprio 

indivíduo e com o fato de se conhecer, de se compreender, aceitar-se e saber usar os seus 

alentos a seu favor, proporcionando-lhe bem-estar. A segunda dimensão (dimensão da 

cidadania) está relacionada com as relações interpessoais, portanto, é uma dimensão que 

está intimamente ligada ás suas relações com os outros, incluindo membros da família, 

colegas da escola e membros da comunidade. Por fim, a terceira dimensão (dimensão 

produtiva) tem a ver com o desenvolvimento das suas aptidões profissionais de modo a 

que, mais tarde, possa contribuir para uma vida profissional realizadora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRÊS 
DIMENSÕES

Dimensão da 
identidade

Aprender a ser

Dimensão da 
cidadania

Dimensão 
produtiva

Aprender a 
fazer

Aprender a 
conhecer e a 

conviver

Figura 19: Os quatro pilares da UNESCO e as respetivas dimensões. 

Fonte: Elaborado co base em Moran, s/d.  
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CAPÍTULO I: ENQUADRAMENTO DO ESTUDO DE 

CASO 

1.1. O Agrupamento de Escolas de António Nobre 

O Agrupamento de Escolas de António Nobre (A.E.A.N.) resultou do 

reordenamento/agregação de agrupamentos de escolas11, tendo-se processado em duas 

fases: a primeira ocorreu em agosto de 2010 com a fusão da Escola Secundária António 

Nobre (ESAN) e duas escolas que pertenciam ao Agrupamento Vertical de Escolas da 

Areosa, designadamente as Escolas Básicas de São João de Deus e da Areosa; a segunda 

ocorreu em julho de 2012, definindo a ligação entre o núcleo anteriormente formado e o 

Agrupamento de Escolas Nicolau Nasoni, do qual faziam parte as Escolas Básicas 

Nicolau Nasoni, Antas, Monte Aventino e Montebello. Assim, atualmente o AEAN é 

constituído por sete estabelecimentos de ensino, que administrativamente se encontram 

distribuídos pelas freguesias de Campanhã e de Paranhos da cidade do Porto (Figura 20).  

                                                           
11O “agrupamento de escolas” e a “agregação de agrupamentos de escolas” (vulgarmente conhecidos por “mega 

agrupamentos”) são definidos nos artigos 6º e 7º do Decreto-lei n.º 75/2008 de 22 de abril, decreto que aprova o novo 

regime de autonomia, administração e gestão dos estabelecimentos públicos da educação pré-escolar e dos ensinos 

básico e secundário. Este decreto revoga os anteriores Decreto-lei n.º 115-A/98 de 4 de maio e o Decreto Regulamentar 

n.º 10/99, de 21 de julho, assim como o Despacho Normativo 27/97 de 2 de junho (p.2668), onde se prevê o “(…) 

reordenamento da rede da educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário, equacionando novas dinâmicas de 

associação ou agrupamento de escolas e clarificando as respetivas áreas de influência”. 

Figura 20: Localização das escolas pertencentes ao Agrupamento de escolas António Nobre. 

Fonte: A autora.  
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As escolas deste agrupamento abarcam uma grande diversidade de níveis de ensino: 

quatro delas integram o Ensino Pré-Escolar e o Primeiro Ciclo (Escola Básica de São João 

de Deus, Escola Básica das Antas, Escola Básica de Monte Aventino e Escola Básica de 

Montebello), duas lecionam o 2º e 3º Ciclo do Ensino Básico (Escola Básica da Areosa e 

a Escola Básica Nicolau Nasoni) e a Escola Secundária António Nobre (ESAN) – alvo 

do nosso relatório - envolve o 3º Ciclo do Ensino Básico e Ensino Secundário, assim 

como Cursos Profissionais e Vocacionais (Quadro 13).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com as informações e dados apresentados no Projeto Educativo do 

AEAN, encontravam-se matriculados, no presente ano letivo (2017/2018), um total de 

1564 estudantes distribuídos pelos vários níveis de ensino (Figura 21), onde se destaca 

pelo seu elevado número o 1º C.E.B.  

 

Quadro 13: Escolas constituintes do A.E.A.N. e os respetivos níveis de escolaridade.  

Figura 21: Distribuição dos alunos matriculados no A.E.A.N., por nível de ensino, em 2017/2018. 

Fonte: Projeto Educativo do AEAN, 2017/2018.  
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Já o número de docentes do 1º C.E.B. é bastante reduzido (30 docentes) dado o 

elevado número de alunos que neste nível se encontram matriculados (512 estudantes) 

enquanto o número de docentes do 3º C.E.B. e do Ensino Secundário é o dobro do número 

de docentes do 1º C.E.B. (74 docentes). Estas fortes assimetrias são justificadas pelo 

regime disciplinar que caracteriza o 3º C.E.B e o Ensino Secundário e pelo regime de 

monodocência que caracteriza o 1º C.E.B. (Figura 22).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainda relativamente aos docentes - num total de 152 - destaca-se sobretudo o 

efetivo ligado ao 3º C.E.B. e Ensino Secundário (74 para um total de 619 alunos), 

representando um número médio de alunos por docente de 8.3, rácio bastante positivo 

quer relativamente à média do país entre 2000 e 2016 (9.0), quer em relação a outros 

países europeus (Quadro 14 e Figura 23). Dos restantes rácios uma nota menos positiva 

é notória no Pré-escolar, salientando-se ainda o número reduzido de docentes do Ensino 

Especial (13) - que não chega a dois professores por escola - algo que é problemático 

dado o crescente número de alunos com Necessidades Educativas Especiais (NEE).   

 

 
 

 
 

NÍVEL DE ENSINO RACIO ALUNO/DOCENTE 

Pré-escolar 23.1 

1º C.E.B. 17.06 

2º C.E.B.  9.1 

3º C.E.B. e Ens. Sec.  8.3 

Quadro 14: Número médio de alunos por docentes. 

Figura 22: Distribuição dos docentes do A.E.A.N., por nível de ensino, em 2017/2018. 

Fonte: Projeto Educativo do AEAN, 2017/2018. 

Fonte: Projeto Educativo do AEAN, 2017/2018.  

 



 

90 

 

Considerando a distribuição dos professores por classe etária, cerca de 46.7% 

enquadra-se nos 50 - 59 anos e 18.4% tem mesmo idade igual ou superior aos 60 anos. 

Somando a estes valores os cerca de 25% de docentes com 40-49 anos, vemos que apenas 

9.9% dos professores têm idade inferior a 40 anos (Figura 24).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se o envelhecimento dos profissionais de ensino traduz uma tendência que se 

expressa e relaciona com o comportamento de diversas variáveis demográficas (i.e. 

envelhecimento da população, baixa natalidade) e socioeconómicas (i.e. encerramento de 

escolas, aumento do número de alunos/turma, diminuição da contratação de docentes), 

também não podemos ignorar que atualmente existe uma evidente falta de motivação pela 

carreira docente, afastando muitos jovens universitários de uma profissão exigente mas 

Figura 24: Distribuição dos docentes do A.E.S.N., por faixas etárias, em 2017/2018. 

Fonte: Projeto Educativo do AEAN, 2017/2018. 

Figura 23: Número médio de alunos por docentes no ensino secundário nos países da Europa. 
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pouco valorizada que nos dias de hoje se depara com uma série de constrangimentos 

(Cavaco, 1990; Fernandes, 2014; Pelarigo, 2016).  

Entre os inúmeros agrupamentos de escolas existentes no país, o A.E.A.N. 

destaca-se por possuir um corpo de estudantes heterogéneo (etnia cigana e alunos 

provenientes dos PALOP – Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa, bem como 

dos CPLP – Comunidade dos Países de Língua Portuguesa) e um espaço multicultural 

que possibilita a coexistência de inúmeras e distintas realidades promovendo, assim, o 

espírito de escola inclusiva.  

 
 
 

1.2. Escola Secundária António Nobre 

No ano de 1972 foi inaugurado o Liceu António Nobre cujo principal objetivo era 

o de preparar os jovens estudantes para um novo mundo: o ensino superior. Passados sete 

anos, devido às alterações que foram ocorrendo no nosso país (designadamente a 

revolução de 25 de abril de 1974) passou a designar-se de Escola Secundária António 

Nobre (E.S.A.N.), designação que mantém até aos dias de hoje apesar das duas 

agregações já referidas, que a transformaram em escola sede do AEAN.12  

Orientada pelo slogan “Semeando Estrelas e Plantando Luas” - verso que podemos 

encontrar num dos poemas do tão conhecido poeta António Nobre, impulsionada pela 

filosofia de “Escola Aberta” e impelida pelo espírito de “Escola Inclusiva”, a E.S.A.N. 

alberga um grupo estudantil bastante diversificado na maior parte residente na freguesia 

de Paranhos, mas englobando alunos de outros concelhos do país e mesmo de outros 

países do mundo. Esta diversidade, deve-se, em parte, a algumas parcerias que mantém, 

em que se destaca a ligação com o Futebol Clube do Porto (FCP). Para além disso é uma 

escola que marca pelas oportunidades que oferece aos seus alunos, tendo estes a 

possibilidade de escolher entre o ensino regular, no qual se destaca o Curso de Línguas e 

Humanidades e o Curso de Ciências e Tecnologias, e os cursos profissionais de Apoio à 

Infância e de Gestão Desportiva (Figura 25).  

 

 

                                                           
12Informação adaptada do site oficial do Agrupamento de Escolas de António Nobre: http://www.ae-

anobre.pt/index.php/2014-02-25-17-09-48. Acesso no dia 28 de junho de 2018.  

http://www.ae-anobre.pt/index.php/2014-02-25-17-09-48
http://www.ae-anobre.pt/index.php/2014-02-25-17-09-48
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Note-se que o ensino secundário regular é o que detém maior número de alunos 

(71.4% do total) enquanto o ensino profissional abrange apenas 23.6%. Parece-nos 

importante referir que existe uma discrepância, relativamente, acentuada entre o 

quantitativo de alunos matriculados no 3º C.E.B.13 (67 alunos) relativamente ao ciclo de 

estudos posterior (o que acontece todos os anos), refletindo a falta deste ciclo nas outras 

escolas do agrupamento, mas também o prestígio da ESAN, bem como, os benefícios e 

facilidades que a escola proporciona aos estudantes desportistas, para além da sua 

localização próxima dos locais de treino.   

Considerada uma escola inclusiva e heterógena, tem como objetivo primordial 

melhorar os resultados dos seus alunos fomentando a diminuição da taxa de abandono 

escolar precoce e a redução de situações de indisciplina, garantindo que os alunos têm os 

meios de apoio necessários ao sucesso académico, proporcionando condições para uma 

melhor qualidade do ensino-aprendizagem e, por fim, melhorando os resultados da 

avaliação interna e externa de forma a atenuar as discrepâncias que se têm registado entre 

ambas.  

 

1.3. As Turmas  

Durante o nosso estágio pedagógico na ESAN, que decorreu entre setembro de 2017 

e maio de 2018, ficamos responsáveis por um total de 53 alunos distribuídos por duas 

turmas do 10º ano de escolaridade: o 10º LH1 com 26 alunos - dos quais 14 eram do sexo 

                                                           
13 O terceiro Ciclo do Ensino Básico da Escola Secundária António Nobre apenas inclui o 8º e 9º ano de escolaridade.  

Figura 25: Distribuição dos estudantes da E.S.A.N., por nível de ensino, em 2017/2018. 

Fonte: Projeto Educativos do AEAN, 2017/2018.  
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feminino e os restantes 12 do sexo masculino - e o 10º LH2 com um total de 27 alunos - 

sendo 9 do sexo feminino e 18 do sexo masculino – com idades que variavam entre os 15 

e os 18 anos de idade (Figura 26). 

O mosaico cultural bastante diversificado e ímpar que se faz sentir na ESAN, em 

parte associado ao 

ideal de “escola 

inclusiva” que esta 

defende expressa-

se a vários níveis 

nomeadamente na 

integração de 

quatro alunos de 

nacionalidade 

brasileira na turma 

LH1 e um na LH2.  

Reafirmando a sua atratividade, verifica-se que embora a maior parte dos alunos 

que frequentam esta escola sejam do concelho Porto (61,5% na turma LH1 e 37% em 

LH2), cerca de 52.5% do total reside em Gondomar (principalmente na freguesia de Rio 

Tinto) e 22.7% na Maia, distribuindo-se os restantes por outros municípios do distrito do 

Porto (Figuras 27 e 28), como Baião (a mais de 65km da cidade do Porto), Paços de 

Ferreira ou Vila do Conde (ambos a uma distância que excede os 30km). Assim, apesar 

da “distância casa-escola/escola-casa” ser normalmente determinante para a escolha da 

escola que o aluno frequenta, neste caso, existem outros fatores a ponderar, tal como 

referimos no ponto anterior.   

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 26: Distribuição dos estudantes do 10º LH1 e LH2 da E.S.A.N, por faixas etárias, 

em 2017/2018. 

Fonte: Projeto Educativo do AEAN, 2017/2018. 

Figura 27: Distribuição dos estudantes do 10ºLH1 da E.S.A.N., por localidade, em 2017/2018.  

Fonte: Dados fornecidos pela diretora de turma.  
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Todos os alunos são diferentes e, como seria de esperar, o percurso escolar de cada 

é considerado ímpar. Neste contexto são vários os aspetos a considerar, nomeadamente o 

comportamento - que se traduz, por vezes, em faltas disciplinares - as dificuldades ou o 

número de retenções de cada discente (entre outros aspetos que podem ser tido em conta), 

mas vamos realçar apenas o primeiro e último destes elementos (Figura 29).  

 

As duas turmas têm uma prestação similar neste contexto, embora a percentagem 

de retenções (38.5% em LH1 e 48.1% do LH2) e faltas disciplinares (30.8% e 33.3%, 

respetivamente) seja ligeiramente superior na segunda. Embora mais de metade dos 

Figura 28: Distribuição dos estudantes do 10ºLH2 da E.S.A.N., por localidade, em 2017/2018. 

Fonte: Dados fornecidos pela diretora de turma. 

Figura 29: Distribuição dos estudantes do 10ºLH1 e 10ºLH2 da E.S.A.N, por nº de retenções e faltas disciplinares. 

Fonte: Dados fornecidos pela diretora de turma.  
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alunos nunca tenha tido qualquer falta disciplinar nestes dez anos de escolaridade e cerca 

de metade nunca tenha reprovado, consideramos que estes valores são elevados. 

Efetivamente, de acordo com a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência 

(DGEEC, 2017) a taxa de retenção e desistência14 no ensino secundário em Portugal 

Continental (2015-16) ronda 15.5% - sendo de 12.9% no 10º ano de escolaridade - e é 

bastante inferior nos vários ciclos do ensino básico.  

Mas os alunos fazem muito mais do que apenas estudar e a prática de atividades 

extracurriculares, durante os tempos livres, é fundamental para poderem descontrair, 

socializar e construir a sua personalidade. Todavia, em alguns casos estas práticas não se 

resumem ao lazer ou a um gosto específico, enquadrando-se já no seu projeto de vida. 

Falamos especificamente dos alunos que fazem parte de um clube desportivo onde se 

destaca o futebol e o andebol.  

Por fim, iremos realçar as ambições que os alunos têm após terminarem o 

secundário, isto é, aquilo que os alunos desejam após terminarem o 12º ano de 

escolaridade: saber se pretendem desistir dos estudos ou se querem prosseguir 

ingressando no mundo universitário (Figura 30).  

 

Em ambas as turmas há um elevado número de alunos que pretendem frequentar 

a licenciatura (53.8% do LH1 e 40.74 LH2) apesar de o 10º LH1 apresentar uma margem 

                                                           
14 Relação percentual entre o número de alunos que não podem transitar para o ano de escolaridade seguinte e o número 

de alunos matriculados, nesse ano letivo. 

Figura 30: Distribuição dos estudantes do 10º LH1 e do 10º LH2 da E.S.A.N., por ambições, em 2017/2018. 

Fonte: Dados fornecidos pela diretora de turma. 
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superior face ao LH2. Por outro lado, ao contrário daquilo que se esperava, vários são os 

alunos que pretendem prosseguir os estudos até ao doutoramento (23% no LH1 e 11.11% 

no LH2), sendo estes valores também superiores na turma LH1 do 10º ano. Ademais, 

analisando o Gráfico 10 denotamos que os alunos do 10º LH1 são aqueles que têm 

maiores ambições quando comparadas às ambições da turma LH2. Ora, acontece que 

grande parte dos alunos desta turma são jogadores e são os que também apresentam um 

projeto de vida mais definido, isto é, são os alunos que já sabem o que querem para o seu 

futuro, essencialmente a nível profissional.  

Em suma, estamos perante duas turmas cujo aproveitamento ao longo do ano foi 

considerado razoável, algo que foi bem visível nas classificações que obtiveram nos 

testes, questões de aula e, consequentemente, nos resultados finais de cada período. Para 

além disso, são duas turmas que se caracterizaram por uma conduta comportamental e 

atitudinal inadequada em contexto de sala de aula, dado que foi necessário intervir 

inúmeras vezes devido a registos de comportamentos impróprios e conflitos entre os 

alunos. 

 

 

 

CAPÍTULO II: ENQUADRAMENTO METODOLÓGICO 

De modo a conseguirmos responder às questões de partida que foram delineados 

na Introdução do presente relatório, optamos por diferentes metodologias e instrumentos 

de recolha de informação que originaram diferentes instrumentos de trabalho (Quadro 

15).  

 

Quadro 15: Questões de partida, metodologias adotadas, instrumentos de recolha de informação e instrumentos de trabalho. 

QUESTÕES DE PARTIDA 
METODOLOGIAS 

ADOTADAS 

INSTRUMENTOS DE 

RECOLHA DE 

INFORMAÇÃO 

INSTRUMENTOS 

DE TRABALHO 

A estrutura e/ou contexto 

familiar interferem no 

(In)Sucesso Escolar? 

Análise dos dados 

referentes ao (in)sucesso 

escolar, bem como da 

estrutura/contexto 

familiar de cada turma. 

Inquérito por questionário; 

Testes; 

Questões de aula; 

Grelhas de observação diária. 

Inquéritos por 

questionário (feito aos 

estudantes); 

Grelhas de observação 

final. 
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Em que medida é que a família 

e/ou o os contextos social, 

cultural e económico em que os 

alunos se encontram inseridos 

podem influenciar o (In)Sucesso 

Escolar? 

Análise dos dados 

referentes ao (in)sucesso 

escolar, bem como, da 

estrutura/contexto 

familiar de cada aluno de 

ambas as turmas. 

 

Inquérito por questionário 

(feito aos estudantes); 

Testes; 

Questões de aula; 

Grelhas de observação diária. 

Inquéritos por 

questionário (feito aos 

estudantes); 

Grelhas de observação 

final. 

O fato de os alunos terem ou 

não um projeto de vida 

influencia o (In)Sucesso 

Escolar? 

Análise dos dados 

alusivos aos projetos de 

vida de cada aluno 

comparando-os aos 

dados do (in)sucesso 

escolar de cada 

estudante, por turma. 

Inquérito por questionário; 

Testes; 

Questões de aula; 

Grelhas de observação diária; 

Inquérito: Projeto de vida. 

Projetos de vida; 

Grelhas de observação 

final. 

 

Uma vez que o principal objetivo do nosso trabalho passa por compreender se e 

em que medida a família e/ou contexto familiar influenciam o (In)Sucesso Escolar dos 

estudantes, o primeiro instrumento de recolha de informação a ser construído foi o 

Inquérito por Questionário (Anexo 2) dirigido aos alunos, com o qual se pretende saber 

um pouco mais relativamente a cada um deles e o contexto social, cultural e económico 

com o qual o aluno lida diariamente.  

Este Inquérito por Questionário foi estruturado em quatro grandes grupos e contou 

com um misto de respostas fechadas, respostas abertas e semiabertas (Quadro 16). 

 
Quadro 16: Estrutura do inquérito por questionário feito aos alunos. 

INQUÉRITO POR QUESTIONÁRIO 

Grupos 
Questões 

fechadas 

Questões 

abertas 

Questões 

semiabertas 

Total de 

questões 

Identificação. 2 1 0 3 

Características do agregado familiar. 4 1 1 6 

Características da habitação onde reside. 3 0 0 3 

Hábitos e interesses do aluno. 7 0 3 10 

 

O primeiro grupo, constituído por duas questões fechadas e uma questão aberta, 

consiste na Identificação dos alunos visto que, devido ao principal objetivo deste 

Relatório de Estágio, os Inquéritos não podiam ser anónimos. O segundo grupo, 

intitulado Características do teu agregado familiar, reúne, maioritariamente, questões 
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fechadas e apenas uma questão aberta e outra semiaberta, tendo como principal objetivo 

conhecer um pouco melhor a família de cada aluno, sabendo com quantas pessoas vive e 

com quem, que profissões desempenham, entre outros aspetos que foram importantes ter 

em conta. O terceiro grupo, Características da habitação onde resides, composto apenas 

por questões fechadas, tinha como principal objetivo compreender o contexto em que o 

aluno se encontrava inserido, ou seja, saber o tipo de habitação onde reside e suas 

condições. Com o quarto e último grupo deste inquérito, Hábitos e interesses dos alunos, 

composto maioritariamente por questões fechadas e apenas três questões semiabertas, 

pretende-se conhecer a pessoa que o aluno é fora da sala de aula, ou seja, saber o que faz 

durante os seus tempos livres, onde e como estuda, as atividades que pratica, os espaços 

que frequenta, entre outros aspetos.15 

Vários são os projetos de pesquisa que recorrem à construção de um inquérito por 

Questionário como instrumento de recolha de informação, mas, apesar da sua 

importância, este não é assim tão simples de construir, sendo uma tarefa que engloba 

vários passos. Como tal, desde a sua construção até à aplicação, passamos por várias 

etapas (Quadro 17): formulação de um problema; definição de objetivos; definição da 

amostra; leitura bibliográfica; formulação de hipóteses; teste; definição de uma amostra 

com a qual iríamos testar o Inquérito; reformular as hipóteses e, por fim, a sua aplicação. 

 

 
Quadro 17: Inquérito por Questionário: da construção à aplicação. 

INQUÉRITO POR QUESTIONÁRIO 

Formulação do problema 

A construção deste Inquérito por Questionário liga-se ao problema que está 

diretamente relacionado com a questão de partida deste relatório de estágio: 

A estrutura e/ou contexto familiar interferem no (In)Sucesso Escolar? 

Definição de objetivos 
Após formularmos o problema, procedemos à definição de objetivos, ou 

seja, aquilo que pretendíamos com este Inquérito.  

Definição da amostra 

Dado que durante o estágio pedagógico vivido na Escola Secundária 

António Nobre ficamos responsáveis por um total de 53 alunos distribuídos 

por duas turmas do 10º ano de escolaridade, optamos por estas duas turmas 

como principal amostra, não só deste Inquérito, mas do Relatório de Estágio 

por completo.  

Revisão bibliográfica 
É preciso ter em conta que estamos perante um tema que já foi trabalhado 

e discutido por diversos autores, sendo necessário conciliarmos essa 

                                                           
15 Este conteúdo será devidamente explorado e explicado no Capítulo III.  
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informação. Assim sendo, nos documentos, artigos, teses e outros relatórios 

encontramos referências teóricas que nos ajudaram a definir e a construir as 

questões do Inquérito por Questionário com maior precisão.  

Formulação de hipóteses 

Chegou o momento de construir o instrumento de trabalho, ou seja, o 

Inquérito por Questionário, um excelente guia de trabalho orientado para a 

recolha de dados.   

Teste 

Todavia, ainda antes de aplicarmos o Inquérito convém testá-lo para 

sabermos se é necessário realizar mudanças, quer sejam na reformulação de 

questões, quer seja na correção do português, por exemplo.  

Definição da amostra para o 

teste 

Uma vez que a amostra são os alunos do 10º ano de escolaridade, optamos 

por escolher os alunos do 11º ano para testarmos os Inquéritos visto que 

iríamos precisar de uma amostra com idades e mentalidades idênticas aos 

alunos do 10º ano. Isto é, de modo a não haver grandes discrepâncias entre 

ambas as turmas.  

Reformulação de hipóteses 

Após testarmos o Inquérito vimos que foi necessário proceder à sua 

reformulação, isto é, foi procedermos a determinadas mudanças: 

acrescentar algumas questões, corrigir o português em algumas perguntar e 

eliminar outras questões.  

Aplicação 
Por fim, após as alterações feitas procedemos à aplicação do Inquérito nas 

turmas do 10º ano (10º LH1 e 10º LH2).  

 

 

Todavia, precisávamos de instrumentos que avaliassem o (In)Sucesso Escolar dos 

estudantes. Para além de recorrermos ao instrumento de avaliação mais óbvio - os 

testes/questões de aula - optamos por criar duas grelhas: uma grelha de observação diária 

(Anexo 3), para a qual recorremos a uma grelha suplementar que nos auxiliasse a definir 

com mais pormenor o que avaliar em cada parâmetro (Anexo 4), e uma grelha de 

observação final (Anexo 5). 

As grelhas de observação diárias, tal como o nome indica, foram aplicadas 

diariamente no decorrer das aulas ao longo dos três períodos deste ano letivo (2017/2018). 

A partir destas grelhas os alunos foram avaliados quantitativamente de um a cinco em 

três grandes parâmetros: responsabilidade, participação/empenho/interesse e 

comportamento (Quadro 18).  
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Quadro 18: Parâmetros de avaliação diária. 

GRELHAS DE OBSERVAÇÃO DIÁRIA 

Parâmetros Tópicos de avaliação 

Responsabilidade. 

Assiduidade; 

Pontualidade; 

Cumpre tarefas (T.PC.); 

Traz o material necessário; 

Cumpre prazos (executa as tarefas propostas nos prazos estabelecidos). 

Participação/Empenho/Interesse. 

Participa espontaneamente; 

Propõe atividades/temas de discussão (apresenta novas ideias e perspetivas); 

Colabora com os colegas; 

Está atento de forma assertiva; 

Revela iniciativa/curiosidade (intervém por iniciativa própria e expõe dúvidas); 

Evidencia entusiasmo pelos assuntos elaborados. 

Comportamento. 

Cumpre as normas estabelecidas; 

Respeita os professores e colegas; 

Respeita a sua vez para intervir; 

Respeita a opinião dos colegas; 

Não perturba/interrompe a aula com assuntos/comportamentos sem nexo.  

 

A avaliação tornou-se num ritual no dia-a-dia do aluno sendo que todos os anos, 

no final de cada período, este é avaliado pelos docentes das diferentes disciplinas que 

fazem a sua avaliação baseada em números, isto é, baseada nos resultados das provas de 

avaliação. Mas há que relembrar que os alunos não são números, mas Seres Humanos 

munidos de sentimentos que os tornam ímpares. E é por isso mesmo que estas grelhas de 

observação diárias foram tão importantes para a construção deste Relatório. Porque são 

um constante lembrete que a avaliação sumativa não é tudo e que os docentes, também, 

se devem focar na avaliação contínua, isto é, uma avaliação na qual os alunos se 

encontram em permanente apreciação, sendo avaliados os mais pequenos detalhes de cada 

um e uma avaliação que é conhecida por não favorecer nenhum aluno permitindo, assim, 

uma igualdade entre eles.  

Para além das grelhas de observação diária recorremos também a grelhas de 

avaliação final que resultaram de uma combinação de dados entre as grelhas de 

observação diárias e os resultados obtidos em cada teste, sendo que, no total, foram 

elaboradas três grelhas alusivas aos três períodos letivos. Das grelhas de observação diária 



 

101 

optamos por realizar uma média com os resultados que os alunos obtiveram em cada 

parâmetro. A juntar a estes valores optamos por usar os resultados obtidos nos testes e a 

média destes que daria, então, a nota final de cada aluno.  

Através das grelhas de avaliação final foi possível apurar os alunos que foram 

bem-sucedidos academicamente e aqueles não conseguiram alcançar o sucesso escolar 

pretendido. Mas ao mesmo tempo é uma tabela que nos permite cruzar dados de uma 

forma simplificada e compará-los. Este método pode ser utilizado para comparar os 

alunos entre si, mas também para compararmos os valores do mesmo aluno ao longo dos 

três períodos, o que nos permite compreender a sua evolução ao longo do ano.   

Por fim e dado o ciclo de estudos em que se enquadra a elaboração deste Relatório, 

ou seja, um ciclo onde já é crucial que os alunos tenham objetivos de vida, ambições, 

sonhos que desejam alcançar, optamos por elaborar um segundo inquérito baseado apenas 

numa questão aberta - Define o teu Projeto de Vida - cujo objetivo foi o de compreender 

se existia alguma ligação entre os Projetos de Vida e o (In)Sucesso Escolar (Anexo 6). 

Isto é, será que o fato de os alunos já terem delineado um Projeto de Vida os incentiva a 

uma “luta constante” por uma boa média? O mesmo acontecerá com aqueles que não têm 

um Projeto de Vida?  
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CAPÍTULO I: ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Como referimos no segundo capítulo do presente relatório, as duas turmas do 10º 

ano de escolaridade que constituíram a nossa amostra são bastante distintas a diversos 

níveis: participação, empenho, comportamento, interesse, entre outros. O 10ºLH1 

caracteriza-se por ser uma turma muito mais empenhada, interessada e participativa 

quando comparada com a turma do 10ºLH2. Todavia, uma vez que o objetivo deste 

relatório não é a comparação direta entre as turmas, analisaremos os resultados de forma 

conjunta, como se estivéssemos a falar apenas de uma turma em vez de duas.  

Saliente-se, ainda, que estruturamos a nossa análise tendo genericamente em conta 

a sequência do inquérito aplicado, embora optássemos por analisar em primeiro lugar as 

classificações/resultados obtidos pelos alunos, considerando que é a variável que, 

traduzindo o (in)sucesso escolar (de forma quantitativa), será a que nos permite 

estabelecer comparações com os fatores que o condicionam. Estes fatores são 

representados pelas questões que integram o inquérito efetuado, considerando as 

“características do agregado familiar”, da “habitação”, “hábitos e interesses” dos nossos 

estudantes e “opiniões relativas ao (In)Sucesso escolar.  

 

 

1.1. Os resultados escolares 

 

(…) avaliar é sempre um acto redutor de uma realidade complexa 

Carlos Fiolhais (2012, p.10) 

 

Independentemente de todas as críticas que possam ser feitas à avaliação 

sumativa16, designadamente o facto de se dirigir a uma audiência externa (…) sobretudo 

aos diferentes agentes dentro do próprio sistema educativo, ao mundo do trabalho e aos 

encarregados de educação (Santos, 2003, p.9), servindo (…) propósitos institucionais e 

sociais, porque situa cada aluno, e consequentemente cada escola, numa relação 

hierárquica (Leitão, 2013, p. 13), consideramos que é a forma mais objetiva, porque 

                                                           
16 De acordo com o Decreto-Lei n.º 17/2016 de 4 de abril, a (…) avaliação sumativa realiza -se no final de cada período 

letivo e dá origem, no final do ano letivo, a uma tomada de decisão sobre a progressão, retenção ou reorientação do 

percurso educativo dos alunos. 
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socialmente definida, de refletir sobre o (In)Sucesso dos nossos estudantes. Na verdade, 

funciona como um instrumento de tomada de decisão, embora possa e deva ser ponderado 

com outros tipos de avaliação, ditando a transição para o ano de escolaridade subsequente 

ou a retenção. 

Durante o ano letivo do estágio em causa, os alunos que constituem a nossa 

amostra17 realizaram dois testes em cada período escolar. Os resultados obtidos traduzem 

um comportamento relativamente regular ao longo dos três períodos (Fig. 31), com a 

média global por período a rondar os 11,3 valores. Para tal contribui o facto de mais de 

metade dos alunos registarem classificações entre os 10 e 12 valores, classe de avaliação 

sempre dominante, que abrange 60,4% da amostra no terceiro período. Acresce ainda a 

percentagem média de 18,9% de estudantes com nota inferior a 10 valores - que 

representa 22,6% no segundo período - enquanto as classificações superiores a 16 valores 

se restringem a 3,8%. 

                                                           
17Nota: o número total de alunos variou um pouco do primeiro para o segundo período, mantendo-se constante até ao 

terceiro, uma vez que dois alunos ingressaram na ESAN apenas no segundo período e uma aluna entrou bastante tarde 

ao ponto de não obter classificação no final do primeiro período. Como tal, no primeiro período do ano letivo em 

questão (2017/2018) a amostra era composta por 50 alunos enquanto nos períodos seguintes a amostra passou a ser de 

53 alunos.  

 

 

< 10 10 a 12 13 a 14 15 a 16 >16

1º PERÍODO 20,4 53,1 16,3 6,1 4,1

2º PERÍODO 22,6 47,2 17 9,4 3,8

3º PERÍODO 15,1 60,4 16,9 3,8 3,8

MÉDIA 18,9 52,8 20,7 3,8 3,8
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Figura 31: Variação das classificações obtidas pelos alunos nos três períodos letivos. 
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Se partíssemos do princípio que as notas negativas ditariam a retenção dos alunos 

(não esquecendo que estamos apenas a considerar a disciplina de Geografia), a média 

registada é próxima da observada pela DGEEC relativamente às taxas de 

retenção/desistência (TRD, 2016/2017) dos alunos do 10º ano dos cursos científico-

humanísticos/gerais, que corresponde a 16,5%, embora na Área Metropolitana do Porto 

este valor desça para 14,3% (CNE, 2018). Embora a comparação não possa ser feita 

linearmente, até porque no nosso caso não estamos a focar especificamente a taxa de 

retenção/desistência18 e consideramos apenas (como referimos) a avaliação a Geografia, 

os nossos estudantes parecem acompanhar a tendência geral. 

No entanto, se nos centrarmos nos dados específicos da nossa amostra e no 

inquérito efetuado, o panorama é um pouco diferente. Efetivamente, quando questionados 

sobre se já ficaram retidos algum ano e se alguma vez pensaram abandonar a escola, os 

resultados não são animadores no primeiro caso: 27,9% dos alunos não transitaram pelo 

menos uma vez (Fig.32). Como em Portugal não existem estatísticas separadas para a 

retenção e desistência, não é fácil avaliar comparativamente este resultado. Se no ensino 

básico a TRD a nível nacional é de 5,4% (respetivamente 2,9%, 5,9% e 8,4% no 1º, 2º e 

3º ciclos), no secundário ascende a 14,9%, sendo de 17,4% nos cursos científico-

humanísticos/gerais. No caso do 10º ano corresponde a 16,3%19.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com o CNE (2018, p.8), Portugal é um dos países onde é mais forte a 

correlação entre o estatuto socioeconómico e cultural de pertença e os resultados 

                                                           
18 A Taxa de retenção e desistência corresponde à (…) relação percentual entre o número de alunos que não pode 

transitar para o ano de escolaridade seguinte e o número de alunos matriculados, nesse ano letivo (CNE, 2018, p.401). 
19 Perfil do aluno - 2016/2017, DGEEC. Disponível em http://www.dgeec.mec.pt/np4/97/. Acesso 20/01/2019. 

27,90%

16,28%

72,09%

83,72%

Retenção Abandono escolar

Sim Não

Figura 32: Alunos retidos/não retidos e perspetiva sobre o abandono escolar. 

http://www.dgeec.mec.pt/np4/97/
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escolares. Focaremos esta relação no caso dos nossos alunos nos pontos seguintes, mas a 

verdade é que um valor de quase 30% de estudantes que já “reprovaram” ultrapassa a 

média nacional. No entanto, parece-nos importante que quase 85% nunca tenham pensado 

“abandonar a escola”, independentemente dos resultados: por exemplo, dos alunos retidos 

apenas 25% referem já ter pensado deixar de estudar e embora a percentagem diminua 

para cerca de metade (12,9%) no caso dos que nunca “perderam um ano”, tal demonstra 

que a relação retenção/abandono escolar não é linear. 

 

1.2. As grelhas de observação diárias 

Um outro instrumento de avaliação utilizado para elaborar este relatório de estágio 

foram as grelhas de observação diárias. Estas grelhas contemplam três parâmetros 

principais avaliados de 0 a 5, designadamente “responsabilidade”, “comportamento” e 

“participação/empenho/interesse” (PEI), cada um aferido por aspetos específicos20. 

Os resultados obtidos ilustram que nos três parâmetros de avaliação não há 

modificações significativas nos três períodos letivos, embora a PEI atinja o valor mais 

baixo no último período. Aliás, este é o parâmetro que apresenta sempre o valor mais 

baixo (Fig. 33).  

 

                                                           
20Responsabilidade: assiduidade, pontualidade, cumprimento de tarefas, material necessário e cumprimento de prazos. 

Participação/Interesse/Empenho: participação espontânea, colaboração com os colegas, atenção, intervenção de 

forma assertiva, revela iniciativa/curiosidade, entre outros aspetos; Comportamento: cumprimento de normas, respeito 

pela professora e colegas, respeito pela sua vez de intervir, entre outros aspetos considerados relevantes.  

Figura 33: Avaliação dos alunos em três Parâmetros de avaliação (Responsabilidade, P/I/E e Comportamento) ao 

longo dos 3 períodos de avaliação. 
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Analisando cada um dos parâmetros, verifica-se que a Responsabilidade apresenta 

os valores/período mais elevados e constantes, ilustrando alunos assíduos e pontuais, que 

cumprem as tarefas propostas e entregam os trabalhos dentro dos prazos pedidos, não 

faltando com o material necessário às aulas. Claro que estamos a fazer uma avaliação 

média, que, transpondo para uma escala de 0 a 20 resultaria numa variação de cerca de 

4,5 valores entre o máximo e mínimo obtido pelos estudantes. Relativamente ao 

Comportamento, com uma média global ligeiramente inferior à Responsabilidade 

(oscilando entre 4,3 e 4,1), poderíamos considerar que estamos perante turmas com um 

bom comportamento em sala de aula, mas esta é a variável onde os resultados individuais 

manifestam a maior diferença entre a classificação mais elevada (20 valores) e mais baixa 

(11,4 valores). No contexto da PEI trata-se do parâmetro que apresenta sempre o valor 

mais baixo (como já referimos) e com maior oscilação por período, revelando uma 

diferença de quase 6 valores entre os alunos com avaliação mais e menos elevada. O facto 

de atingir a média global mais baixa no terceiro período, parece indiciar uma diminuição 

da participação/empenho/interesse à medida que o grau de dificuldade dos conteúdos 

aumenta. 

Mas esta última constatação não se reflete de forma clara nos resultados dos testes 

de avaliação sumativa, pese a ligeira diminuição das classificações superiores a 15 valores 

no terceiro período. No entanto, existe efetivamente uma relação crescente entre a PEI e 

os resultados escolares, que não é tão nítida no caso do Comportamento e não pode ser 

considerada no âmbito da Responsabilidade (Fig.34). 

 

 

Figura 34: Relação entre a Responsabilidade, Comportamento e PEI e os resultados escolares. 
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1.3. Caracterização do agregado familiar 

A família é o pilar principal na vida dos jovens adolescentes. Esta tem uma forte 

influência sobre as decisões que tomam, os valores que defendem, as suas crenças, os 

seus ideais, comportamentos, atitudes e até os caminhos que escolhem seguir. A verdade 

é que os pais são um exemplo para os seus filhos e todas as decisões que tomam, os seus 

comportamentos e as expetativas que têm relativamente à vida dos seus filhos, vão 

influenciar o seu desenvolvimento: as decisões, o comportamento, o percurso escolar e o 

projeto de vida de cada um.  

Mas não nos podemos esquecer de referir a importância que o grupo de amigos 

possui nesta fase de vida. Tal como afirma Nunes, Castanheira, et al. (2004, p. 1)  

 

O grupo de colegas, juntamente com a família e a escola, são os principais 

contextos que contribuem para o desenvolvimento das características 

pessoais e sociais, que cada adolescente necessita para a vida adulta. O 

grupo de colegas desempenha para o adolescente, um papel diferente do da 

família, sendo por isso, a adolescência, um período em que estes dois 

grupos entram em conflitos mais intensos.  

 

O inquérito efetuado aos 53 alunos que das duas turmas do 10º ano de escolaridade 

que constituem a nossa amostra, permite-nos analisar algumas características do respetivo 

agregado familiar.  

Um dos primeiros aspetos que focamos é a dimensão do agregado familiar, que 

tem vindo a sofrer alterações ao longo das últimas décadas, refletindo-se numa 

diminuição da dimensão das famílias21. Como podemos observar (Fig.35), mais de 40% 

dos nossos alunos possuem um agregado familiar composto por quatro elementos, a que 

se seguem os núcleos constituídos por 3 indivíduos (28,3%), ou seja, o que se designa 

“família nuclear ou simples”, considerando a estrutura e dinâmica global (grau de 

parentesco) que representamos na Figura 36.  

 

                                                           
21 Segundo os dados dos Recenseamentos Gerais da População (INE) a dimensão média das famílias em Portugal variou 

de 3,7 em 1970 para 2,6 em 2011.  
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Sobre este último aspeto, questionamos igualmente os alunos relativamente ao 

grau de parentesco das pessoas com quem vivem (Fig.36). Verificamos que cerca de 53% 

das famílias correspondem à tipologia nuclear, predominando a nuclear que envolve mais 

do que um filho (c/irmãos) relativamente à de filho único (18,9%). Segundo Andrade 

(2010), estas são as famílias que, face às novas estruturas familiares, possuem as 

condições favoráveis a um bom desenvolvimento da criança e uma maior probabilidade 

de serem bem-sucedidas academicamente.   

 

 

 

 

 

Figura 36: Membros (grau de parentesco) que constituem as famílias dos alunos do 10º Ano. 
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Figura 35: Dimensão do agregado familiar dos alunos do 10º Ano. 
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No entanto, a percentagem de famílias monoparentais - isto é, famílias compostas 

apenas por um progenitor e o(s) seu(s) filho(s) – abrange 30,2% dos jovens inquiridos 

(somando todas as variantes), sendo que a maioria vive com a mãe (11.3%) ou com a mãe 

e irmãos (13,2%).  As restantes tipologias são pouco significativas, destacando-se o 

número de famílias alargadas (11,3%), enquanto as reconstruídas assumem neste contexto 

escolar um valor residual, tal como acontece com jovens que vivem em instituição.  

Uma outra alteração que se tem vindo a registar nas famílias portuguesas é a 

redução significativa do número médio de filhos. Com a entrada da mulher no mercado 

de trabalho, a utilização dos métodos contracetivos, o planeamento familiar e o aumento 

do número de divórcios, muitas famílias não consideram a hipótese de ter mais do que 

um filho. Como tal, várias são as crianças que não têm irmãos sendo, portanto, filhos 

únicos (Fig. 37). Todavia, apesar do cenário geral português mostrar uma redução 

significativa do número de filhos por mulher, visto que entre o ano de 1960 e 2017, o 

Índice Sintético de Fecundidade desceu de 3.2 para 1.37 (PORDATA/INE, 2018), neste 

caso em concreto ainda existe um número elevado de casais com 2 filhos. 

 

Ter um irmão é fundamental para o desenvolvimento de uma criança. Com um 

irmão aprendemos a partilhar, a amar e a proteger. Os irmãos são um porto de abrigo e 

um exemplo que queremos seguir, no caso do irmão mais velho. Como referem Goldsmid 

e Féres-Carneiro (2011, p.781/2) as  

 

(…) decisões que estes tomam e os percursos que escolhem poderão, mais 

tarde, afetar as escolhas dos irmãos mais novos. O complexo fraterno é de 
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Figura 37:Número total de irmãos dos alunos do 10º Ano (LH1/LH2). 
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fundamental importância, tanto na estruturação da vida psíquica individual 

do sujeito, como na de sua vida social. A dinâmica vincular surgida entre 

os irmãos é passível de vir a determinar, em grande parte, o destino de suas 

vidas e de seus descendentes. 

 

Retomando a problemática das famílias monoparentais, salientaríamos um dos 

problemas que mais afeta as famílias atuais: o divórcio, e o seu número crescente ao longo 

dos últimos anos. Os jovens são todos distintos, o que significa que lidam com os 

problemas familiares de maneira diferente. Em muitos casos, não conseguem lidar com a 

separação dos pais tornando-se jovens rebeldes, podem mostrar sinais de depressão e uma 

queda significativa no aproveitamento escolar. No fundo, o divórcio dos pais acaba por 

despertar uma vasto leque de sentimentos negativos nas crianças e/ou jovens adolescentes 

(Quadro 19). Tal como a Direção Geral da Saúde afirma (…) o divórcio determina sempre 

mudanças importantes no dia-a-dia da criança, gerando insegurança e fragilidades. 

 

 

 

 

É preciso lembrar que o efeito que o divórcio tem nos jovens depende de inúmeros 

fatores, nomeadamente a idade (quando estamos perante crianças pequenas, estas 

apresentam mais dificuldades em compreender a situação, enquanto os adolescentes 

compreendem melhor, mas não sabem a quem devem ser mais leais), o modo como se dá 

a separação (convém que esta seja feita de forma pacífica, sem conflitos para que esta não 

tenha impactos negativos para os jovens), do apoio que recebe após a separação, tanto 

dos pais como de outros familiares e pessoas próxima, entre outros fatores (Direção Geral 

da Saúde, s/d).  

No que concerne à nossa amostra, verificamos que grande parte dos pais são 

casados (52,8%), embora seja relevante o número de divorciados (22%) e solteiros (19%), 

algo que pode ser constatado através da Figura 38. 

 

 

Sentimentos mais frequentes 

Perda; 

Insegurança; 

Medo; 

 

Abandono; 

Rejeição; 

 

Culpa; 

Responsabilidade (pela separação). 

Quadro 19: Sentimentos mas frequentes nas crianças/jovens após o divórcio dos pais. 

Fonte: Direção Geral da Saúde, s/d.  
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Se compararmos esta informação com os resultados dos nossos alunos de facto, o 

estado civil dos pais é uma componente que influencia os resultados escolares. Ao 

analisarmos a Figura 39 apercebemo-nos que os alunos que têm pais divorciados não 

atingem uma nota superior a 12 valores, assim como aqueles alunos cujos pais estão 

viúvos. Em contrapartida, quando os pais se encontram casados, já uma certa percentagem 

de alunos que atingem notas iguais ou superiores a 15 valores (14.2%). Com isto 

queremos nós dizer que os resultados mínimos e máximos tendem a ser mais elevados 

quando os progenitores são casados e mais baixos quando estes são divorciados.  

 

De facto, contrariamente a uma visão antiquada da escola e do seu papel, está 

demonstrado que a prática da retenção é socialmente injusta: Portugal é um dos países 

Figura 38:Estado civil dos pais dos alunos do 10º Ano (LH1/LH2). 
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Figura 39: Relação entre o estado civil dos pais e os resultados escolares. 
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onde é mais forte a correlação entre o estatuto socioeconómico e cultural de pertença e os 

resultados escolares (vide Estado da Educação, 2016).  

Um outro aspeto que é muito importante referir diz respeito às habilitações 

académicas dos pais. Os adolescentes gostam que os pais acompanhem o seu percurso 

escolar e um dos seus objetivos é tornarem-se um grande orgulho para eles. Para isso, os 

jovens adolescentes contam com o apoio incondicional dos pais e que estes estejam 

presentes no momento de fazer os trabalhos de casa ou de realizar um pequeno trabalho 

prático. Todavia, nem todos os pais sentem que são capazes de o fazer dado o seu nível 

de escolaridade, isto é, alguns jovens acabam por ter uma escolaridade superior à dos seus 

pais e estes sentem-se incapazes de os ajudar. 

A Figura 40 permite-nos constatar que o nível de escolaridade da maioria dos pais 

se encontra entre o 1ºC.E.B. e o Ensino Secundário Regular. Mas encontramos algumas 

exceções o que é o caso dos 15% de Pais que terminaram a licenciatura. Relativamente 

ao ensino secundário regular conseguimos ver uma diferença significativa entre os pais e 

as mães, dado que há uma maior percentagem de pais que concluíram o ensino secundário 

regular quando comparados com as mães (41% e 30%, respetivamente).  

Em suma, há que referir que a maioria dos Pais destes alunos possui o Ensino 

Secundário Regular ou o 3º Ciclo do Ensino Básico, o que é favorável para os alunos, 

mas também para os pais pois sentem que podem ajudar os filhos no que estes 

necessitarem.  

 Figura 40: Nível de escolaridade por mãe e pai dos alunos, respetivamente. 
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Quando comparamos os resultados obtidos com a escolaridade das mães dos 

alunos que compõem a nossa amostra conseguimos ver que existe uma pequena relação 

direta entre estas duas variáveis (Figura 41). Quando analisamos a Figura 41 vemos que 

os alunos que obtiveram os resultados mais elevados (iguais ou superiores a 15 valores) 

são os alunos cujas mães fizeram o Ensino Secundário ou a Licenciatura. Por outro lado, 

quando os resultados são mais baixos ou mesmo negativos já encontramos mães que têm 

o 1º CEB, o 2º CEB, O 3º CEB ou então o Curso Técnico Profissional. Por outro lado, 

quando os alunos obtêm um resultado médio (13 a 14) já vemos mães cuja escolaridade 

vai do 1º CEB à Licenciatura, incluindo o Curso Técnico Profissional.  

O pai também tem uma forte influência nos resultados escolares obtidos pelos seus 

filhos, portanto surgiu a necessidade de se comparar os resultados escolares com a 

escolaridade dos pais que resultou na Figura 42. Uma figura através da qual podemos 

afirmar que, tal como aconteceu na Figura 41, a existência de uma relação direta entre os 

resultados e a escolaridade dos pais. Com isto queremos dizer que um pai cuja 

escolaridade é considerada alta (Ensino Secundário e Licenciatura) é um pai cujo filho 

tanto tem uma nota razoável (10 a 12) como tem uma nota bastante boa (igual ou superior 

a 15). Todavia, um pai que apenas completou o Ensino Básico é um pai cujos resultados 
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Figura 41: Relação entre a escolaridade das mães e os resultados escolares.  
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podem ser bastante variáveis, indo de uma negativa até uma positiva fraca, mas sem 

alcançar uma positiva igual ou superior a 15 valores. 

 

 

Pese a amostra reduzida, há uma certa relação entre o nível de escolaridade dos 

pais e os resultados obtidos pelos alunos: os resultados mínimos e máximos tendem a ser 

mais elevados quando os progenitores possuem o ensino secundário e licenciatura, 

aumentando a média no caso destes últimos (Figura 43). 

 

 

 

Figura 43: Relação entre a escolaridade das mães e dos pais com os resultados escolares. 
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Figura 42: Relação entre a escolaridade dos pais e os resultados escolares. 



 

116 

Os níveis de escolaridade refletem-se nas atividades profissionais, sendo que as 

profissões consideradas mais qualificadas são aquelas em que os pais conseguem garantir 

os apoios necessários aos seus filhos, ora emocional ora um apoio mais material, isto é, 

uma melhor qualidade de vida. A acrescentar que as atividades profissionais mais 

qualificadas são, também as profissões que são mais bem pagas e, consequentemente, são 

as famílias que apresentam as expetativas mais elevadas no que diz respeito ao percurso 

escolar dos seus filhos e, posteriormente, do seu trabalho, são os pais que têm maiores 

possibilidades de proporcionar atividades extras aos seus filhos e, por fim, estes, têm 

tendência a optar por profissões que sigam os padrões das profissões dos seus pais e que 

lhes permita ser economicamente independentes. 

 
Quadro 20: Profissões do Agregado Familiar dos alunos do 10º Ano (LH1/LH2).  

 

O que podemos ver através do Quadro 20 é que grande parte do agregado familiar 

dos alunos são considerados trabalhadores dos serviços pessoais, de proteção e segurança, 

bem como vendedores (24.2%), seguindo-se os trabalhadores não qualificados (16.7%). 

Por outro lado, apenas 1.7% se encontra na reforma, mas já temos um número um pouco 

superior de 7.5% de indivíduos que se encontram desempregados.   

Por fim, importa estabelecer a relação existente entre a atividade profissional e o 

apoio do ASE (Ação Social Escolar), uma medida que é implementada todos os anos nas 

escolas e que tem como principal objetivo ajudar famílias carenciadas e que têm filhos 

que ainda estão a estudar. Até ao ano letivo 2016/2018, o apoio ASE era composto por 

apenas dois escalões, todavia, segundo a nova legislação (artigo 157.º da Lei n.º 42/2016, 

de 28 de dezembro), a partir do ano letivo 2017/2018, o ASE passou a se constituído por 

três escalões que são estipulados consoante o abono de cada família (Quadro 21).  
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Fonte: Elaborado com base em: https://www.nvalores.pt/ase-acao-social-escolar/ 

 

Assim, analisando a Figura 44 

sabemos que do total de cinquenta e três 

alunos, trinta são os que possuem apoio do 

ASE. O que dá para constatar nesta figura é 

que grande parte dos alunos que recebe 

apoio possui escalão A (34%), o que 

significa que recebe uma ajuda que vai até 

aos 2 949, 245€ (63.3%), enquanto 6% dos 

alunos fazem parte do Escalão C, ou seja, apenas estes 10% recebe uma ajuda que varia 

entre os 5 898, 48€ e os 8 847, 72€.  

Face à amostra em questão podemos afirmar que existe uma certa relação entre os 

resultados obtidos pelos alunos e o apoio ASE (Figura 45) denotando-se que os resultados 

mais elevados são obtidos por alunos que não possuem qualquer tipo de apoio enquanto 

os resultados mais baixos (mesmo estes sendo positivos, 10 a 12) pertencem, 

maioritariamente, a alunos que possuem apoio do ASE (principalmente escalão C e B). 

Todavia, mesmo os alunos que não obtém resultados positivos (resultados inferiores a 10) 

são, em maior parte) os alunos que têm apoio do ASE (escalão A e B).  

ESCALÕES VALOR DE REFERÊNCIA 

Escalão A Até 2 949, 24€ 

Escalão B 2 949, 24€ - 5 898, 48€ 

Escalão C 5 898, 48€ - 8 847, 72€ 

Quadro 21: Apoio ASE e seus escalões. 

 

Figura 44: Número de aluno do 10º Ano (LH1/LH2) que 

recebe apoio do ASE e seus respetivos escalões (A/B/C). 

Figura 45: Relação entre o Apoio ASE e os resultados escolares.  
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1.4. Características da habitação 

As características da habitação são um indicador que reflete o nível 

socioeconómico da família. No nosso estudo de caso procedemos à análise do tipo de 

habitação, das suas infraestruturas (saneamento, água canalizada, internet, eletricidade, 

entre outros) e número de divisões. Esta informação é importante pois estas caraterísticas 

refletem o conforto e bem-estar proporcionado aos residentes, partindo do pressuposto 

uma habitação com um número de divisões suficientes para o agregado familiar e com as 

infraestruturas básicas, permite um desenvolvimento mais harmonioso das crianças e 

jovens.  

Comecemos então por analisar o tipo de habitação da nossa amostra (Figura 46). 

Verificamos que a maioria dos alunos, cerca de 51%, habita num apartamento, enquanto 

cerca de 26.4% vivem numa moradia e os restantes alunos (22.6%) vivem num 

apartamento em bairro social.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Embora a relação não seja clara, os estudantes que residem em bairro social 

apresentam, geralmente, resultados médios inferiores, sendo igualmente mais baixos os 

resultados máximos. Por outro lado, os alunos que habitam numa moradia apresentam, 

por norma, resultados médios mais elevados, bem como os resultados máximos (Figura 

47). Já os resultados mínimos tendem a ser mais elevados nos alunos que habitam numa 

moradia, havendo uma diferença de 2.3% relativamente aos restantes alunos (os que 

habitam num apartamento e em bairro social).  

Figura 46: Tipo de habitação em que vivem os alunos do 10º Ano (LH1/LH2). 
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Mas este aspeto não se relaciona, forçosamente, com o tipo de habitação. 

Efetivamente, comparando com os hábitos de estudo dos alunos, denotamos algumas 

diferenças (Figura 48).  

 

Verifica-se que os residentes em bairros sociais são os que estudam diariamente 

em menor percentagem (18.2%), privilegiando o estudo na véspera dos testes (36.4%) – 

Figura 47: Relação entre o tipo de moradia e os resultados escolares. 
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Figura 48: Relação entre os hábitos de estudo e os resultados escolares. 
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o que é comum aos que habitam em apartamentos e moradias - e aos fins de semana 

(36.4%). Mas note-se que a referência ao “nunca estudo” se destaca nos que residem na 

tipologia de habitação que à partida terá as melhores condições: a moradia (21.4%).  

E se comparamos com outras variáveis, designadamente a escolaridade dos pais e 

principalmente da mãe (cf. Figura 40), vemos como é difícil não só isolar as variáveis 

verdadeiramente condicionantes, embora se comprove que as mães que habitam em 

bairros sociais têm níveis de escolaridade mais baixos, enquanto as mães que possuem 

um nível de escolaridade mais alto são as que vivem em moradias ou aprtamentos. O 

mesmo percebemos quando analisamos a situação do pai havendo, claro, algumas 

excepções.  

Ou seja, o tipo de habitação é uma variável que pode traduzir por si só as condições 

socioeconómicas de uma famíla, mas são estas – e não o tipo de habitação por si só - que 

à partida são mais importantes como condicionadoras do (In)Sucesso escolar.  

 No entanto, um ambiente favorável a um bom desenvolvimento físico e 

psicológico da criança tende a repercutir-se no desempenho escolar, implicando a 

existência de espaços apropriados ao estudo. Seguindo esta lógica, optamos por perguntar 

quais as divisões existentes na casa, bem como o seu número (Figura 49). 

 

 

Figura 49: Número de divisões das casas dos alunos do 10º Ano (LH1/LH2) da E.S.A.N. 
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Genericamente podemos considerar que, em termos de espaço, todos os alunos 

têm condições mínimas para realizar o seu estudo: cerca de 50.9% refere que a sua casa 

tem três quartos, 32.1% possui dois quartos em casa, 11.3% quatro quartos e 1.9 refere 

que tem seis quartos22. Este aspeto é importante, considerando que quase 60% da nossa 

amostra refere estudar no seu quarto (cf. figura 54). 

Relativamente às infraestruturas que podem ou não ser encontradas na habitação 

onde residem (Figura 50), observa-se que poucas são as habitações que não possuem 

todas as contempladas. Das inexistentes, apenas 18.9% do total de alunos não possui 

aquecimento em casa e apenas 3.8% dos alunos afirma não ter sistema de esgotos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em suma, apesar destes eventuais constrangimentos, podemos considerar que os 

nossos estudantes possuem, na sua casa, as condições básicas e necessárias ao seu 

desenvolvimento.  

 

 

1.5. Hábitos e interesses do aluno 

Os hábitos de estudo (Figura 51), que atrás analisamos em relação com o tipo de 

habitação, permite-nos (parcialmente) avaliar a influência deste parâmetro no (in)sucesso 

escolar. Parte-se do princípio que os alunos com hábitos de estudo regulares tendem a 

obter bons resultados nos testes e se caracterizam por um bom desempenho académico. 

                                                           
22 Trata-se de um caso muito específico em que o aluno se encontra a viver numa instituição chamada Obra de Nossa 

Senhora das Candeias.  

Figura 50: Número de infraestrutuas das casas dos alunos do 10º Ano (LH1/LH2). 
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Mas o mais importante é que cada indivíduo saiba gerir o seu tempo. Como referem 

Rodrigues e Ramos, 2014), qualquer  

 

(…) ocupação é conciliável com o estudo e, deste modo, não é preciso 

renunciar à vida para ser um bom estudante, cabendo a cada um optar por 

estabelecer regras e a sua escala de prioridades, ou seja, fazer uma gestão 

racional do tempo, dedicando a cada tarefa o tempo adequado.   

 

Os hábitos de estudo dos nossos alunos são variáveis (Figura 51), verificando-se, 

como a referimos, que grande parte estuda apenas na véspera dos testes (34%) ou aos 

fins-de-semana (24,5%). No entanto, quase 30% referem estudar diariamente enquanto 

11,3% salientam que ‘nunca estudam’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao cruzarmos os hábitos de estudo com o número de retenções, apercebemo-nos 

que os alunos que apenas estudam ao fim de semana e na véspera dos testes já 

‘reprovaram’’ pelo menos uma vez (83,3% somando as duas opões). Por outro lado 

parecem evidentes os benefícios do estudo diário, considerando que apenas 8.3% dos 

estudantes que o fazem ficaram retidos. Todavia, ao contrário do que é esperado, a 

percentagem de alunos que não estuda diariamente e já reprovou de ano é relativamente 

baixa (8.3%).  No entanto, tal como Carvalho (2014) refere no seu estudo, consideramos 

que os alunos que estudam mais horas por dia têm geralmente melhores resultados. 

Figura 51: Hábitos de estudo dos alunos do 10º Ano (LH1/LH2) da E.S.A.N. 
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O que também concluímos foi que a maioria dos alunos (86%) estuda sozinho 

(Figura 53).  Efetivamente, são em número reduzido os que estudam acompanhados de 

um familiar, com um(a) explicador(a) ou frequentam um centro de estudos (6%, 4% e 

4%, respetivamente).  

 

 

O facto de poucos alunos estudarem acompanhados pelos seus pais pode ser 

explicado, em parte, pela ‘falta de tempo’ (encontrando-se a trabalhar chegam tarde a casa 

e há sempre tarefas domésticas a fazer), enquanto o acesso a ajuda externa (explicador, o 

Figura 53: Com quem os alunos do 10º Ano (LH1/LH2) têm o hábito de estudar. 
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Figura 52: Relação entre os hábitos de estudo e os retenções.  
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centro de estudo) nível é condicionado pelo contexto socioeconómico familiar. Picanço 

(2012, p.45) refere que o papel dos pais no estudo dos seus filhos é crucial, mesmo que o 

seu nível de escolaridade lhes pareça um ‘entrave’, (…) porque o acompanhamento 

sistemático, metódico e constante permite que as crianças e jovens tenham uma 

organização e desempenho muito mais coerentes e lógicos.  

Para que o estudo dê frutos, é crucial que o aluno estude num local tranquilo 

propício a um bom rendimento, mas, acima de tudo, que seja um local onde o aluno se 

sinta confortável e à vontade. Alguns alunos sentem que o local mais apropriado para 

estudar é no seu quarto (58.2% do total de alunos), enquanto outros preferem estudar na 

sala de casa (23.9%) onde podem, por exemplo, ter a companhia dos seus familiares 

(Figura 54).  

 

 

Ademais, é crucial estudar um tempo razoável por dia, como já referimos, sendo 

que o tempo de estudo varia de aluno para aluno. Mesmo pressupondo (e sabendo, agora) 

que a maior parte dos alunos não estuda todos os dias, no questionário aplicado 

solicitamos indicação sobre o tempo dedicado diariamente ao estudo (figura 55). 

Verificamos que 38.3% - que corresponde quase à percentagem dos que indicaram estudar 

diariamente - dedica entre 1h a 2h por dia, seguindo-se os alunos que estudam trinta 

minutos a uma hora (34%). Apenas 4,3% optaram pela resposta ‘não estudo diariamente’, 

parecendo contrariar os resultados anteriormente expressos (cf. Figura 52), mas este valor 

pode relacionar-se com a elaboração dos trabalhos de casa, que talvez não interpretem 

como estudo.  

Figura 54: Local de estudo dos alunos do 10º Ano (LH1/LH2). 
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O Relativamente a hábitos de lazer, nomeadamente a frequência de espaços 

culturais - como por exemplo, museus, bibliotecas, teatros, considerados ‘fatores’ que 

influenciam a aprendizagem e o (in)sucesso escolar (Formozinho, J. 1987) - verificamos 

que existe uma percentagem elevada de alunos que não frequenta este tipo de espaços 

(Figura 56). Efetivamente quase 70% responde ‘nunca’ visitar bibliotecas, museus e 

teatros – excluindo deste contexto os centros de estudo, opção que só posteriormente nos 

apercebemos não fazer muito sentido neste grupo – sendo as opções mais frequentes o 

cinema, parques e shoppings.  

  

Figura 55: Número de horas de estudo dos alunos do 10º Ano (LH1/LH2) da E.S.A.N. 

Figura 56: Frequência com que os alunos do 10º Ano (LH1/LH2) da E.S.A.N. frequentam determinados espaços.  
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Relativamente à realização de outras atividades extracurriculares (figura 57), 

observa-se que os jovens preferem (sempre e frequentemente) ouvir música (92,3%), 

utilizar a internet (90,4%) e 53,9% pratica desporto, enquanto as opções nunca ou 

raramente são atribuídas à participação em movimentos juvenis, aulas de dança e/ou 

música e as explicações. Salienta-se ainda o facto de 59,6% nunca ou raramente ler e 

67,3% só raramente ou por vezes frequentar espaços verdes. 

 

 

 

1.6. O (In)Sucesso Escolar 

Os resultados dos alunos nos testes, provocam reações variáveis nos pais. Quando 

os alunos obtêm bons resultados os pais reagem de forma positiva, mas se os resultados 

são negativos ou não cumprem as suas expetativas, os pais têm tendência a ter atitudes 

repreensivas. Todavia, será que é sempre assim?  

No inquérito que aplicamos aos alunos, foi inserida uma questão relativa à reação 

dos pais face aos resultados escolares, com opções alternativas (Figura 58). Na maior 

parte dos casos, verifica-se que os pais apoiam os seus filhos independentemente dos 

resultados obtidos nos testes (54.7%) e disponibilizam-lhes os meios para que consigam 

obter melhores resultados (67.9% alunos).  
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Figura 57: Atividades extracurriculares realizadas pelo 10º ano da E.S.A.N. 
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Genericamente, os alunos demonstram que os pais têm comportamentos assertivos 

relativamente a aspetos ligados com o seu comportamento académico: quase 40% referem 

que os pais dialogam com eles quando manifestam dificuldades de aprendizagem, embora 

fiquem descontentes quando não são bem-sucedidos (60,3% sempre e frequentemente). 

No entanto, a maioria (41,5%) refere que os pais nunca lhes retiram o que gostam face a 

maus resultados e apenas 4% referem que os pais nunca têm tempo para lhes dar atenção.  

A última parte do nosso questionário, visava aferir os motivos que levam ao 

(in)sucesso Escolar, segundo a perspetiva dos estudantes. 

Relativamente ao insucesso (Figura 59), os motivos mais apontados  são a ‘falta 

de interesse’ (51%), a ‘elevada carga horária’’ (47.2%) e a ‘falta de motivação’ (35.8%),  

todos classificados como “extremamente importante”, mas que atingem percentagens de 

84,9%, 77,4% e 79,7% (respetivamente), se lhe associarmos a opção importante. A ‘falta 

de empenho nas atividades letivas’ (47,2%) e o ‘estudo insuficiente’ (32,1%) são 

igualmente aspectos considerados muito importantes, a que se associam, como 

importantes, os ‘métodos de estudo e trabalho’. Gostaríamos ainda de destacar que 41,5% 

dos alunos consideram igualmente importantes os ‘problemas familiares’.  

Por outro lado, a realização de ‘atividades extracurriculares’ (28.3%), os 

‘problemas económicos’ (15.1%) e as ‘más influências’ (15.1%) são exemplos de 

Figura 58: Reação dos pais aos resultados escolares.  
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motivos que consideram não influenciar o insucesso escolar, inserindo-os na categoria de 

“nada importante”.  

 

 

Para o Sucesso Escolar (Figura 60), os alunos consideram o ‘estudo’ (64.2%), uma 

‘carga horária equilibrada’ (49%) e a ‘motivação’’ (47.2%) como fatores extremamente 

importantes, a que se associa, logo a seguir, o ‘apoio da família’ (43,4%). Como muito 

importantes, destacam-se os ‘métodos de estudo/trabalho’, sendo ainda significativa a 

percentagem dos que referem o ‘apoio dos professores’ (35,8%). Por outro lado, existem 

alguns motivos que os alunos acreditam não influenciar o sucesso escolar: é o caso das 

‘explicações/frequência de um centro de estudos’ (13.2%) e as ‘atividades 

extracurriculares’ (9.4%), consentâneo com a análise prévia (do insucesso), uma vez que 

estas foram classificadas na categoria de “nada importante” com maior frequência. Aliás, 

vários estudos demonstram, como refere Simão (2005, p. 54), que (…) os alunos que 

participam em atividades extracurriculares têm um melhor desempenho académico do 

que os que não participam [promovendo ainda] experiências para o desenvolvimento 

pessoal e social do aluno. 

  

 

Figura 59: Motivos que levam ao Insucesso Escolar. 
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1.7. Projetos de vida 

Um outro instrumento utilizado neste relatório de estágio pedagógico, tal como já 

foi referido anteriormente, foi um inquérito com apenas uma questão aberta: “Define o 

teu Projeto de Vida” (Anexo 6). As respostas de cada aluno foram analisadas tendo-se em 

conta três parâmetros: Definição (se tem ou não um projeto), Dimensão (unidimensional 

ou multidimensional) e Áreas consideradas (pessoal, rendimento, felicidade, família, 

sucesso, ensino e profissional), tal como se verifica na Figura 61. 
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Figura 61: Definição, dimensões e áreas dos projetos de vida dos alunos do 10º ano de escolaridade. 

Figura 60: Motivos que levam ao Sucesso Escolar. 
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A importância de se ter um projeto de vida individual já foi apresentada no capítulo 

II, mas a verdade é que nem todos os jovens têm um projeto de vida delineado. Todavia, 

são apenas 9,4% os nossos alunos que assinalam tal facto.  

Através das respostas que nos foram dadas (contemplando, obviamente, apenas os 

que responderam positivamente à questão anterior), conseguimos contemplar duas 

dimensões - unidimensional e multidimensional - sendo esta última a observada na maior 

parte dos alunos (79.2%), isto é, um plano que abrange mais do que uma área em 

simultâneo. Destas áreas destacam-se sobretudo as vertentes profissional (30,5%) e do 

ensino, a que se segue a família, enquanto a felicidade, talvez pela sua subjetividade, é 

menos referida (Figura 62).  

 

 

Este panorama altera-se quando procedemos a uma análise por género (Figura 63).  

Verifica-se, então, que o contexto profissional é o mais referido pelos rapazes, com 

40% versus 22,5% nas raparigas. Estas salientam o ensino, embora com valores similares 

à profissão, valorizando de forma significativa a família e o desenvolvimento pessoal. O 

rendimento assume percentagens idênticas em ambos os sexos, embora um pouco 

superior no género masculino (11,7%) relativamente ao feminino (9,9%), o mesmo 

acontecendo (com valores mais baixos) no caso do sucesso. A “felicidade” é mais citada 

pelos rapazes. 

 

 

 

 

30,5
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10,7
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Figura 62: Dimensões e áreas dos Projetos de Vida dos alunos do 10º Ano (LH1/LH2), respetivamente. 
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Verifica-se, ainda, considerando outros aspetos focados que:  

 O projeto de vida do aluno está frequentemente associado à dimensão 

profissional do mesmo; 

 Existe um relacionamento entre a dimensão profissional e o grau de ensino; 

 Há um relacionamento entre a dimensão profissional e a necessidade de 

terem a carta de condução; 

 Os planos de vida associados à área familiar encontram-se bem detalhados 

no que concerne à sua composição e estrutura;  

 Associam um projeto de vida completo à necessidade de terem amigos que 

sejam fiéis e verdadeiros, bem como à necessidade de serem felizes.  

Até aqui falamos da importância do apoio familiar no crescimento e 

desenvolvimento do jovem, bem como a influência que tem para o delinear de um projeto 

de vida. Mas o que acontece quando estamos perante um jovem que não vive com os seus 

pais, mas sim numa instituição?  

Um dos alunos do 10ºLH2 encontra-se perante estas condições e é a prova de que, 

apesar da importância da família, não é esta que nos define. Este aluno, por mais 

improvável que possa parecer, foi o aluno que apresentou o plano de vida mais detalhado 

e completo relativamente a todos os alunos que participaram neste estudo. O que 

comprova que cada um é dono do seu destino e cada um deve traçar o plano que quiser. 

O caso deste jovem, mostra-nos, que apesar de a família ser um factor importante, uma 

boa instituição, com pessoas que acreditem nas suas capacidades e o encorajem a ser 

melhor, pode ser fundamental, para cumprir o seu projeto de vida. 

Profissional Ensino Família Pessoal Rendimento Sucesso Felicidade

Raparigas 22,5 24,0 18,3 18,3 9,9 5,6 1,4

Rapazes 40,0 20,0 10,0 8,3 11,7 5,0 5,0
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Figura 63: Áreas abordadas nos Projetos de Vida, pelas raparigas e pelos rapazes, respetivamente. 
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Considerações Finais 

Percorremos um longo caminho para construir este Relatório de Estágio e não foi 

um percurso simples…mas embora marcado por contratempos, alguns obstáculos e 

pequenas vitórias, chegamos ao fim! Neste (que nos pareceu um) longo percurso, o 

momento das considerações finais sobre a temática pedagógica em questão, leva-nos a 

considerar que o Insucesso Escolar é uma marca (ainda) importante na Escola atual, como 

revela a necessidade de implementação do Programa Nacional de Promoção do Sucesso 

Escolar, lançado em 2016 (Resolução do Conselho de Ministros n.º 23/2016, Diário da 

República, 1.ª série — N.º 70 — 11 de abril de 2016).  

Quando encaramos um problema desta dimensão é fulcral que se encontre o ponto 

de origem para que, mais tarde, possam ser tomadas medidas adequadas. Estamos 

conscientes desta problemática pedagógica, mas ainda mais conscientes da necessidade 

de reduzir os valores da Taxa de Insucesso Escolar que, apesar terem vindo a diminuir ao 

longo dos últimos anos, continuam demasiado elevados. Como tal, a realização deste 

estudo pretendeu ser, de alguma forma, um contributo para o tema em causa. Uma 

problemática que tem levantado incalculáveis questões e conduzido a inúmeras 

investigações de âmbito nacional e internacional. 

O Insucesso Escolar é um fenómeno multicausal e intemporal, mas cujas causas 

variam ao longo do tempo. Há que (re)lembrar que tudo ao nosso redor  se vai 

transformando: as estruturas familiares mudam, os valores e crenças familiares sofrem 

alterações significativas, o papel dos professores é hoje encarado de forma distinta, 

adaptando-se às necessidades dos alunos, a escola visa a inclusão de todos os estudantes 

– que agora possuem uma ‘voz’ mais ativa -, o que antes caracterizava uma sala de aula 

está agora arrumado ‘no canto de um armário’ sendo as TIC são cada vez mais valorizadas 

e até as atitudes dos pais  perante a Escola se modificaram. Todas estas transformações 

que a nossa sociedade atravessa influenciam diretamente o (In)sucesso Escolar dos 

alunos. Independentemente de todos este fatores, é extremamente complexo 

encontrarmos uma fórmula que nos indique qual a solução para eliminar o Insucesso nas 

escolas.  

 Como já foi referido ao longo desta investigação, uma das principais mudanças 

do nosso século passa pela alteração da estrutura familiar. O que nos leva a abordar as 

duas primeiras questões que nortearam este projeto: ‘a estrutura e/ou contexto familiar 

interferem no (In)Sucesso Escolar? Em que medida é que a família e os contextos social, 
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cultural e económico em que se encontram inseridos podem influenciar o (In)Sucesso 

Escolar?’ 

De acordo com a literatura científica que fomos citando, a família é um pilar de 

cada jovem, sendo importante a existência de um ambiente harmonioso, pacífico e com 

uma certa estabilidade emocional, proporcionando segurança, proteção e a estabilidade 

necessária ao seu desenvolvimento físico, cognitivo e, acima de tudo emocional. Quando 

um jovem se encontra perante estas circunstâncias passa a ter todos os ingredientes que 

necessita para atingir a fórmula do Sucesso Escolar. Contrariamente, os jovens cujo 

ambiente em casa se caracteriza pela instabilidade e falta de incentivo são mais propícios 

a  procurar  refúgios (beber, fumar, consumir drogas) que potenciam o desinteresse pela 

Escola e a Indisciplina, visto que o Insucesso Escolar é apontado, segundo Lemos (2017, 

p. 94), como uma das principais causas e consequências da Indisciplina.  Embora os 

nossos alunos pareçam não valorizar a família como fator de insucesso, 41,5% 

consideraram importantes os ‘problemas familiares’ neste contexto e 43,4% reafirmaram 

o apoio da família como condicionante ‘muito importante’ do sucesso escolar. 

Devemos ainda frisar a importância da estrutura familiar no (In)Sucesso Escolar. 

Comecemos então por discutir as consequências do divórcio. Não é novidade para 

ninguém que o número de divórcios tem vindo a aumentar ao longo dos anos e que é um 

problema que provoca sérias consequências psicológicas nos jovens. O divórcio é sempre 

algo inesperado e que abala o nosso mundo. Juntamente com o divórcio vem um conjunto 

de preocupações para as quais ninguém está mentalmente preparado, principalmente os 

jovens. Estes tendem a ficar irrequietos, irritados, psicologicamente perturbados e 

emocionalmente indefesos. Um aluno cujos pais estão a divorciar-se ou passaram 

recentemente por um divórcio tem dificuldade em encarar o quotidiano, tendendo a isolar-

se e clicar no ‘’botão de desligar’ nem que seja de forma temporária, afastando-se de tudo 

e de todos, nomeadamente da escola. Este cenário também é bastante comum quando o 

casal se separa, mas não assume o divórcio na esperança de ainda haver uma solução. No 

nosso estudo de caso, como vimos, a percentagem de alunos com pais divorciados não é 

muito elevada (22,6%), predominando as famílias nucleares (53%). No entanto, embora 

os resultados não permitam estabelecer uma relação direta entre o tipo de família e o 

(in)sucesso escolar, verificamos que os filhos de pais divorciados têm resultados médios 

mais baixos, o mesmo acontecendo no caso de pais solteiros. 
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Até ao momento falamos do papel da família e da estrutura familiar. Mas até que 

ponto é importante o contexto socioeconómico e cultural em que a família se insere?  

Será que o nível de escolaridade dos pais vai interferir no (In)Sucesso Escolar dos 

Jovens? Sabemos que a disponibilidade que os pais têm para estar com os seus filhos é 

cada vez mais reduzido visto que o trabalho ocupa grade parte do seu tempo, mas quando 

têm disponibilidade para estar com eles querem sentir-se úteis. Todavia, isso não acontece 

em todos os casos. A passagem pela escola é como um ritual, preciso e obrigatório, 

portanto os pais sentem a necessidade de fazer aquilo que é melhor para os seus filhos e 

ajudarem no que é preciso, nomeadamente na realização de trabalhos de casa e de 

trabalhos de pesquisa. A partir do momento que os pais têm um nível de escolaridade 

mais baixo, prevalece o sentimento de impotência e de culpa. Por outro lado, quando os 

pais têm um elevado nível de escolaridade (nomeadamente Licenciatura ou Mestrado) 

sentem-se capazes de ajudar os seus filhos a realizar os trabalhos de casa e mesmo 

trabalhos de pesquisa, predominando o sentimento de conquista. Isto é o que a literatura 

refere habitualmente. No entanto, os nossos alunos demonstraram que os seus pais 

manifestam disponibilidade para conversar sobre as suas dificuldades na escola – 62,2% 

sempre e frequentemente – assim como procuram disponibilizar todos os meios 

necessários ao seu sucesso académico, sendo poucos os jovens que referiram que os pais 

não têm tempo para lhes dar atenção (3,7%). 

O estatuto socioeconómico varia de família para família, sendo uma variável que 

está dependente de um vasto leque de fatores. O habitual é termos famílias com um 

estatuto socioeconómico elevado, outras baixo e, por fim, um estatuto socioeconómico 

médio. Aqui iremos analisar os extremos: alto e baixo.  

Uma família que tem um estatuto socioeconómico elevado é considerada uma 

família de elevadas posses, conseguindo satisfazer as suas necessidades com uma maior 

facilidade, o que não acontece com as famílias de baixo estatuto socioeconómico. 

Acontece que as famílias mais favorecidas são também aquelas que possuem uma maior 

facilidade em disponibilizar todos os meios necessários (livros, explicações, centros de 

estudo, entre outros) para que os seus filhos alcancem o Sucesso Escolar pretendido. Já 

uma família que tem menos possibilidades económicas não têm tanta facilidade em 

disponibilizar estes mesmos meios ao(s) seu(s) filho(s), não é que não queria, apenas as 

circunstâncias da vida não o permitem, predominando, uma vez mais, o sentimento de 

culpa e de impotência.  
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De uma forma generalista, o que estamos a tentar dizer, e confirmando com toda 

a literatura científica, é que as famílias de alto estatuto socioeconómico são famílias que 

conseguem ajudar os seus filhos disponibilizando meios que contribuem para o seu 

Sucesso Escolar, enquanto as famílias com menores possibilidades, como não têm como 

disponibilizar estes meios, os seus filhos tendem a ter maiores dificuldades a alcançar o 

Sucesso Escolar recorrendo, assim, a subsídios. Isto é, um apoio financeiro que é dado ás 

famílias mais carenciadas, mas que nem sempre tem uma correlação positiva com os 

resultados dos alunos, ou seja, mesmo com os meios necessários (apoios, centros de 

estudos, explicações, etc.) os estudantes continuam a não alcançar o Sucesso Escolar.  

Por fim, importa explorar um pouco a última questão de partida: O facto de os 

alunos terem ou não um Projeto de Vida influencia o (In)Sucesso Escolar? Apesar de, na 

nossa amostra, não haver nenhuma relação direta entre os resultados escolares e o facto 

de terem ou não um Projeto de Vida, estudos indicam que é importante que os alunos 

tenham um Projeto de Vida. A existência de um Projeto de Vida significa que os alunos 

têm objetivos traçados e, como tal, podem focar-se mais nos estudos pois sabem o que 

precisam para alcançar os seus objetivos e sonhos, destacando-se a importância que deram 

ao campo profissional e ao campo do ensino.  
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Anexo 1 – Os diferentes tipos de emoções primárias segundo a perspetivas de diversos 

autores 
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Anexo 2 – Inquérito por questionário aplicado à nossa amostra (53 alunos do 10º ano 

da E.S.A.N.) 

 

 

 

 

Inquérito por questionário 

O presente questionário realiza-se no âmbito de uma investigação para a elaboração do relatório 

de estágio do Mestrado em Ensino de Geografia na Faculdade de Letras da Universidade do Porto 

e tem como principal objetivo compreender se existe alguma relação entre a estrutura/contexto 

familiar e o (in)sucesso escolar. Destina-se a estudantes do ensino secundário (alunos do 10º), 

pelo que o teu contributo é muito importante. Apesar do questionário não ser anónimo, as 

respostas destinam-se, exclusivamente, aos objetivos do referido trabalho sendo garantida a sua 

confidencialidade. Peço-te, assim, que sejas o mais rigoroso possível no seu preenchimento.   

 

Nota: Para responderes a cada questão fechada utiliza um (x).  

IDENTIFICAÇÃO 
 

1) Nome: ___________________________________________________________________ 

 

2) Sexo:    Feminino              Masculino  

 

3) Idade: ______________ 

 

  

CARACTERÍSTICAS DO TEU AGREGADO FAMILIAR 
 

1) Indica o número de pessoas que vive em tua casa.  
 

 

 

 

 

 

 

 
2) Refere com quem vives em tua casa?  

Membros da família   
1) Pai, mãe e irmão(s).    

2) Pai e irmão(s).    

3) Pai.    

4) Mãe e irmão(s).    

5) Mãe.    

6) Pai, mãe e avó(s).    

7) Pai, mãe e tio(s).    

8) Outros.  Especificar quais.  

 

Dimensão do agregado familiar 
1) 1 Pessoa.  
2) 2 Pessoas.  
3) 3 Pessoas.  
4) 4 Pessoas.  
5) 5 Pessoas ou mais.  
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3) Qual o estado civil dos teus pais?  

 

⃝  Casados             ⃝  Solteiros             ⃝ Viúva(o)             ⃝ Divorciados 

⃝  Outro.   Qual? ______________________________________________________ 

 

4) Quantos irmãos tens?  

⃝  Nenhum 

⃝  Um  

⃝  Dois 

⃝  Mais de Três 

 

 

 

 

 

5) Indica a profissão das pessoas que vivem contigo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Qual o nível de escolaridade da tua mãe, pai e irmão(s). 

Familiar Profissão 
1)   

2)   

3)   

4)   

5)   

6)   

7)   

8)   

Nível de escolaridade Mãe Pai Irmão(s) 

1) Não sabe ler nem escrever.      

2) Sem escolaridade, mas sabe 

ler e escrever. 

     

3) 1º Ciclo do Ensino Básico.      

4) 1º Ciclo do Ensino Básico 

(a frequentar). 

     

5) 2º Ciclo do Ensino Básico.      

6) 2º Ciclo do Ensino Básico 

(a frequentar). 

     

7) 3º Ciclo do Ensino Básico.      

8) 3º Ciclo do Ensino Básico 

(a frequentar). 

     

9) Ensino Secundário regular.      

10) Ensino Secundário regular 

(a frequentar). 

     

11) Curso técnico e 

profissional. 

     

4.1) Se tens irmãos, qual situação que mais se adequa ao teu 

caso?  

⃝ Tenho apenas irmãos mais novos.  

⃝ Tenho apenas irmãos mais velhos.   

⃝  Tenho irmãos mais novos e mais velhos.  

 4.2) Algum dos teus irmãos reprovou ou abandonou a escola antes de completar o 3º ciclo (9º 

ano) ou o ensino secundário?   

 

Sim          Não 
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CARACTERÍSTICAS DA HABITAÇÃO ONDE RESIDES 
 

1) Refere o tipo de habitação onde resides. 

 

 

2) Indica as infraestruturas que se podem encontrar ou não na habitação onde resides. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3) Indica com números (0, 1, 2, 3, etc.) as divisões existentes na habitação onde resides.  

 

 

 

 

 

HÁBITOS E INTERESSES DO INDIVÍDUO 

 
1) Gostas da escola onde estudas?       Sim                  Não      Indiferente  

 

1.1) Porquê? ____________________________________________________________ 

12) Curso técnico e 

profissional (a frequentar). 

     

13) Licenciatura.      

14) Licenciatura (a 

frequentar). 

     

15) Mestrado.      

16) Mestrado (a frequentar).      

17) Doutoramento.      

18) Doutoramento (a 

frequentar). 

     

Habitação   
1) Moradia.    

2) Apartamento.    

3) Apartamento em bairro social.    

4) Outro.  Qual?  

Bens Sim Não 
1) A habitação onde reside tem água canalizada?   

2) A habitação onde reside tem sistema de esgotos?   

3) A habitação onde reside tem aquecimento?   

4) A habitação onde reside possui eletricidade?   

5) A habitação onde reside possui televisão por cabo?   

6) A habitação onde reside possui internet?   

Divisões Número 
1) Sala Comum (Sala de jantar + estar).  

2) Sala(s) de jantar.  

3) Sala(s) de estar.  

4) Quarto(s).  

5) Cozinha(s).  

6) Casa(s) de banho.   

Divisões Número 
7) Despensa(s).  

8) Escritório(s).  

9) Jardim.  

10) Terraço.   

11) Quintal.   
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______________________________________________________________________ 
 

 

2) Já pensaste abandonar a escola?    Sim                   Não  

 

2.1) Se respondeste sim à questão anterior, qual foi o principal motivo? ___________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

3) Tendo em conta com quem estudas e os teus hábitos de estudo assinala a opção que mais se 

adequa à tua situação.  

 

Hábitos de estudo 
1) Estudo diariamente.  
2) Estudo apenas ao fim de semana.  
3) Estudo apenas na véspera de testes e/ou exames.  
4) Faço apenas os trabalhos de casa.  
5) Nunca estudo.  

 

Nota: Se respondeste “Nunca estudo” passa para a questão 6.  

 

 
4) Onde estudas habitualmente? (Podes assinalar, no máximo, duas opções) 

⃝  No escritório de casa. 

⃝  No meu quarto.  

⃝  Em casa enquanto vejo televisão.  

⃝ Na sala de casa.  

⃝  Na biblioteca pública. 

⃝  Na escola.  

⃝  Em casa de colegas. 

⃝ Outro.   Qual? _____________________________________________ 

 

5) Refere quantas horas, em média, estudas por dia. 

Horas de estudo 
1) Menos de 30 minutos.   
2) Entre 30 minutos a 1h.   
3) Entre 1h a 2h.  
4) Mais de 2 h diárias.   

Com quem estudas 
1) Estudo sozinho(a).  
2) Estudo acompanhado(a) de um familiar.  
3) Sou acompanhado(a) por um(a) tutor(a) que me ajuda a estudar para todas as 

disciplinas. 
 

4) Tenho um explicador(a) para uma ou mais disciplinas.  
5) Frequento um centro de estudo.  
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6) Classifica de 1 a 5, tendo em conta a escala que se encontra em baixo, a regularidade de 

frequência dos seguintes espaços:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espaços frequentados 1 2 3 4 5 
1) Café(s).      
2) Discoteca(s).      
3) Biblioteca(s).      
4) Parque(s).      
5) Ginásio(s).      
6) Shopping(s).      
7) Centro(s) de estudo.      
8) Museu(s).      
9) Cinema      
10) Teatro.      

Atividades nos tempos livres 1 2 3 4 5 
1) Ver televisão.      
2) Ler.      
3) Realizar os trabalhos de casa.      
4) Visitar amigos.      
5) Praticar desporto (natação, futebol, basquetebol, 

futsal, etc.). 
     

6) Participar em movimentos juvenis e religiosos 

(catequese, escuteiros, grupo de jovens).  
     

7) Realizar trabalhos suplementares para a escola.      
8) Ouvir música.      
9) Frequentar explicações.      
10) Frequentar espaços verdes.      
11) Utilizar a internet (Facebook, Twitter, etc.)      
12) Aulas de dança e/ou música (aprender a tocar 

algum instrumento musical e/ou canto). 
     

13) Namorar.      
14) Ajudar nas tarefas domésticas.       
15) Outro. Qual?       

1) Nunca; 2) Raramente; 3) Às vezes; 4) Frequentemente; 5) Sempre 

7) Indica com que regularidade praticas estas atividades, pontuando de 1 a 5 consoante a seguinte escala: 

 1) Nunca; 2) Raramente; 3) Às vezes; 4) Frequentemente 5) Sempre 
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7.1.) Indica o tempo que dedicas às atividades acima referidas. 

 

 

8) Indica de que forma os teus pais reagem relativamente aos teus resultados escolares, tendo em 

conta a seguinte escala:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividades nos tempos livres Menos 

de 1h 

1h-2h 2h-3h Mais 

de 3h 
1) Ver televisão.     
2) Ler.     
3) Realizar os trabalhos de casa.     
4) Visitar amigos.     
5) Praticar desporto (natação, futebol, basquetebol, 

futsal, etc.). 
    

6) Participar em movimentos juvenis e religiosos 

(catequese, escuteiros, grupo de jovens).  
    

7) Realizar trabalhos suplementares para a escola.     
8) Ouvir música.     
9) Frequentar explicações.     
10) Frequentar espaços verdes.     
11) Utilizar a internet (Facebook, Twitter, etc.)     
12) Aulas de dança e/ou música (aprender a tocar 

algum instrumento musical e/ou canto). 
    

13) Namorar.     
14) Ajudar nas tarefas domésticas.     
15)  Outro. Qual?     

Reações dos pais 1 2 3 4 5 
1) Os meus pais conversam comigo sobre as 

minhas dificuldades.  
     

2) Os meus pais ficam descontentes quando não 

sou bem-sucedido(a) na escola.  
     

3) Os meus pais apoiam-me independentemente 

dos meus resultados escolares.  
     

4) Os meus pais não têm tempo para me dar 

atenção.  
     

5) Os meus pais tiram-me tudo o que eu gosto 

se não tirar bons resultados.  
     

6) Os meus pais oferecem-me os meios 

possíveis para obter bons resultados.  
     

7) Os meus pais ficam contentes com as minhas 

notas escolares.  
     

1) Nunca; 2) Raramente; 3) Às vezes; 4) Frequentemente; 5) Sempre 
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9) Na tua opinião, quais as principais causas que conduzem ao Insucesso na escola? Pontua de 

1 a 5 de acordo com a importância que atribuis a cada fator, tendo em conta a seguinte escala:  

 

 

 

 

10) Na tua opinião, quais as principais causas que conduzem ao Sucesso na escola? Pontua de 

1 a 5 de acordo com a importância que atribuis a cada fator, tendo em conta a seguinte escala: 

 

 

Obrigada pela tua colaboração! 😊  

Motivos 1 2 3 4 5 

1) Falta de interesse.      
2) Falta de motivação.       
3) Programas extensos.       
4) Elevada carga horária.      
5)Ausência de expetativas relativamente ao futuro.      
6) Falta de emprenho nas atividades letivas.       
7) Problemas económicos.       
8) Problemas na família.       
9) Más influências.        
10) Mau relacionamento com os colegas.       
11) Estudo insuficiente.       
12) Atividades extracurriculares.       
13) Ausência de métodos de trabalho.       
14) Ausência de métodos de estudo.        
15) As aulas não estimulam a aprendizagem.       
16) Falta de incentivo em casa.      
17) Falta de incentivo por parte dos professores.       
18) Falta de ligação entre as matérias e as situações do dia a dia.        

Motivos 1 2 3 4 5 

1) Estudar.       
2) Motivação.       
3) Apoio dos professores.        
4) Carga horária equilibrada.      
5) Expetativas relativamente ao futuro.      
6) Empenho nas atividades letivas.       
7) Ausência de problemas (Económicos e familiares).       
8) Apoio da família.        
9) Ter explicações ou frequentar um centro de estudo.       
10) Bom relacionamento com os colegas/amigos.       
11) Realização de atividades extracurriculares.       
12) Ter métodos de trabalho.       
13) Ter métodos de estudo.        
14) Ter gosto pela escola.        
15) Matérias que se relacionam com situações do dia a dia.        

1) Nada importante; 2) Pouco importante; 3) Importante; 4) Muito importante; 5) Extremamente importante 

1) Nada importante; 2) Pouco importante; 3) Importante; 4) Muito importante; 5) Extremamente importante 



 

155 

Anexo 3 – Grelha de Observação diária (10ºL1/10ºLH2)  

GRELHA DE OBSERVAÇÃO DIÁRA 

 
 
 

 

 
 
  
 
 
 
 

 Parâmetros de observação direta 

 
Alunos 

 

Responsabilidade 

Participação/Empenho/Interesse 
(Autonomia/Cooperação/Iniciativa) 

 

Comportamento 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       

23       

24       

25       

26    

27    

Escola/Colégio: __________________________________________________________________________ 

Ano/Turma: _______________________ Data: ________________________ 

*Avaliação será feita de forma quantitativa com valores de 1 a 5! 
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GRELHA DE OBSERVAÇÃO DIÁRA 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Parâmetros de observação direta 

 
Alunos 

 

Responsabilidade 

Participação/Empenho/Interesse 
(Autonomia/Cooperação/Iniciativa) 

 

Comportamento 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       

23       

24       

25       

26    

27    

Ano/Turma: _______________________ 

Escola/Colégio: __________________________________________________________________________ 

Data: ________________________ 

*Avaliação será feita de forma quantitativa com valores de 1 a 5! 
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Anexo 4 – Suplemento à Grelha de Observação Diária 

 

SUPLEMENTO À GRELHA DE OBSERVAÇÃO DIÁRIA 

 
RESPONSABILIDADE 

 Assiduidade; 

 Pontualidade; 

 Cumpre tarefas (TPC); 

 Traz material necessário;  

 Cumpre prazos (executa as tarefas propostas nos prazos estabelecidos). 

 
PARTICIPAÇÃO/EMPENHO/INTERESSE (AUTONOMIA /COOPERAÇÃO/ 

INICIATIVA) 

 Participa espontaneamente; 

 Propõe atividades/temas discussão (apresenta novas ideias e perspetivas); 

 Colabora com os colegas; 

 Está atento e intervém de forma assertiva; 

 Revela iniciativa/ curiosidade (intervém por iniciativa própria e expõe dúvidas); 

 Evidencia entusiasmo pelos assuntos abordados. 

 
COMPORTAMENTO (RESPEITO/CUMPRIMENTO DE REGRAS) 

 Cumpre a normas estabelecidas; 

 Respeita professores e colegas; 

 Respeita a sua vez para intervir; 

 Respeita a opinião dos colegas; 

 Não perturba/interrompe a aula com assuntos/comportamento sem nexo.  
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Anexo 5 – Grelhas de Avaliação Final 

 

Grelha de avaliação final – 10ºLH1 – 1º Período 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVALIAÇÃO FINAL - 1º PERÍODO 

Alunos 

Parâmetros de observação 

direta 
Testes 

Nota Final 

R P/E/I C Teste 1 Teste 2 

1 4,29 3,71 4,43 15,2 17,5 17 

2 3,43 2,14 3,29 11,2 9,7 11 

3 4,71 3,29 4,71 14,1 8,8 12 

4 4,71 3,29 4,57 13,5 107 12 

5 4,43 3,29 4,14 9 9,2 9 

6 4,29 3,57 3,43 13,2 11,3 12 

7 4,43 3,71 4,14 15,4 13,9 15 

8 4,43 3,43 4,29 9,7 10,6 10 

9 4,29 2,71 2,86 14,5 10,7 12 

10 4,71 3,43 4,43 11,2 8,6 10 

11 4,71 3,29 4,71 4,6 3,5 7 

12 4,86 3,29 4,43 9,2 9,9 10 

13 3,14 2,57 1,86 13,1 9 11 

14 4 3,29 3,43 12,5 6,8 10 

15 4,86 3,43 4,71 14,1 10,9 12 

16 2,57 1,86 2,57 12 9,6 11 

17 4,71 3,43 4,71 16,5 10,6 13 

18 2,86 2,29 2,14 11,4 8,8 10 

19 4,43 3,43 4,57 15,9 15,1 16 

20 4,86 3,43 4,71 12,8 12,1 13 

21 4,86 3,43 4,71 12,1 10,9 12 

22 3,43 2,43 2,71 8,9 4,7 7 

23 1,86 1,43 1,57 0 0 6 

24 4,78 3,29 3,86 7,8 8,5 8 

25 4 3,2 4  10,5  
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Grelha de avaliação final – 10ºLH1 – 2º Período 

AVALIAÇÃO FINAL - 2º PERÍODO 

Alunos 

Parâmetros de observação 

direta 
Testes 

Nota Final 

R P/E/I C Teste 1 Teste 2 

1 3,67 4,25 3,42 16 18,6 18 

2 4,08 3,08 4,17 14,3 8,8 12 

3 4,75 3,75 5 17,1 14,2 16 

4 4,75 3,75 4,83 13,2 13,6 13 

5 4,17 3,75 4,67 13,3 9,5 11 

6 3,75 3 2,58 14,5 9,3 12 

7 3,33 3,58 2,92 14,3 14,5 14 

8 4,67 3,92 4,92 7,5 11,5 10 

9 3,92 3,58 3,17 11,6 11,5 12 

10 4,67 3,83 5 9,8 9,8 10 

11 4,5 3,58 4,83 2 6,3 7 

12 3,92 3,17 4 13,9 8,6 11 

13 3,67 3,75 3,25 12,6 8,9 11 

14 3,83 3,33 3,08 8,6 9,7 9 

15 4,5 3,5 4,58 12,5 7,9 11 

16 4,75 4 4,92 10,7 8,2 10 

17 4,75 3,83 4,83 10,3 7,7 10 

18 3,33 2,83 2,92 9,3 8,9 10 

19 3,5 2,42 3,58 15,8 9,1 13 

20 4,58 4 5 15,3 8 12 

21 4,58 3,92 5 14,4 12 13 

22 4 3,17 4,08 10,6 6,1 8 

23 1,42 1,17 1,33 1,5  6 

24 4,08 3,25 3,58 12,5 5 9 

25 4,5 3,75 4,83 6,8 11,9 10 

26 4,33 3,67 4,67 12 7,1 10 
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Grelha de avaliação final – 10ºLH1 – 3º Período 

AVALIAÇÃO FINAL - 3º PERÍODO 

Alunos 

Parâmetros de observação 

direta 
Testes 

Nota Final 

R P/E/I C Teste 1 Teste 2 

1 3,36 4,09 4,18 13,1 19,6 18 

2 4,92 3 4,92 10 13 12 

3 5 3 5 10,9 0 13 

4 4,82 3 4,64 8,3 19,5 13 

5 4,08 2,92 3,92 7 16 11 

6 3,82 2,82 3,27 6,4 15,5 12 

7 3,45 3,91 3,73 9,5 15,5 14 

8 4,58 3,42 4,83 5,6 13,1 10 

9 3,75 2,67 3,25 5,4 15 12 

10 4,67 3,17 4,67 7,8 18,8 11 

11 4,64 2,91 5 5 5,5 7 

12 4,73 3,09 4,73 10,2 15,4 11 

13 3,6 2,9 2,7 7,5 11,1 11 

14 3,64 2,45 2,73 3,6 7,5 9 

15 4,58 2,83 5 5,2 11 11 

16 4,5 3,2 4,9 13,5 13,2 12 

17 4,73 3,18 4,82 8,5 12 11 

18 3,82 3 3,45 4,1 14,2 10 

19 3,64 2,18 3,36 6 14,5 13 

20 4,9 3 5 6,2 15 12 

21 5 3 4,4 7,3 15,5 12 

22 3,7 2,7 3,2 6 10,7 7 

23 5 3 5 3,2 7 6 

24 4 2,67 3,25 7,4 13,3 10 

25 4,64 3 4,73 4,4 9,1 10 

26 4 3,11 3,56 9,8 16,4 12 
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Grelha de avaliação final – 10ºLH2 – 1º Período 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVALIAÇÃO FINAL - 1º PERÍODO 

Alunos 

Parâmetros de observação 

direta 
Testes 

Nota Final 

R P/E/I C Teste 1 Teste 2 

1 3,14 2,57 3,43 10,2 13,7 12 

2 3,71 3,29 4 7,9 5,1 8 

3 3,86 3,29 3,57 15,2 10,7 13 

4 4,43 3,57 4,71 17,6 16,5 17 

5 4,43 3,71 4,57 15,8 16 16 

6 4,57 3,43 4,71 10,4 7,8 10 

7 2,86 2,57 2,71 10,7 8,1 10 

8 4,29 4 4,86 15,4 12,3 14 

9 3,86 3,29 4,29 10,9 11,5 11 

10 4,43 3,57 3,86 9,7 8,7 9 

11 3,57 3,29 4 8 8,7 9 

12 4,14 4,14 4,57 12,9 9 11 

13 4,57 4,29 3,43 12,2 9,8 11 

14 4,43 3,86 4,43 12,2 13,7 13 

15 3,14 2,86 4 11,4 17,2 14 

16 4,57 3,57 4,71 9,6 14,8 12 

17 4,29 3,43 4,14 9,7 10,9 10 

18 3,57 3 3,43 13,1 14 14 

19 4,43 4 4,71 14,1 14,1 14 

20 1,71 1,57 1,71 12,6 12,1 12 

21 3 2,57 3,29 4,8 7 6 

22 3,71 3,43 7,71 10,6 7,1 9 

23 2,71 2,86 3,29 9,1 12,5 11 

24 3,86 3,86 4,57 8,8 11 10 

25 1,86 1,43 1,71 10,8 13,4 12 

26 2,57 1,57 2,86    
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Grelha de avaliação final – 10ºLH2 – 2º Período 

 

AVALIAÇÃO FINAL - 2º PERÍODO 

Alunos 

Parâmetros de observação 

direta 
Testes 

Nota Final 

R P/E/I C Teste 1 Teste 2 

1 4,5 3,5 4,25 12,4 10,5 12 

2 4,25 3,5 4,08 7,5 6 7 

3 4,17 3,25 2,92 14,8 9,8 13 

4 4,17 3,33 4,08 17 16,5 17 

5 3,92 3,25 4 14,8 13,6 15 

6 3,33 3 3,58 9,3 7,8 9 

7 3,25 2,67 3,08 8 8,6 9 

8 4,17 2,83 4,17 11,2 11,6 12 

9 3,08 2,58 3,58 11,3 13,6 12 

10 4,58 4 4,08 12,8 12,3 12 

11 3,75 3,5 3,92 14,7 11,1 12 

12 4,5 4 4 10,1 12,8 12 

13 4,58 4,75 3,58 16,6 14,8 16 

14 4,75 4,25 5 16,6 12,1 14 

15 4,17 4,17 4,75 17,7 14,3 16 

16 4,83 3,92 4,92 15,3 15,2 15 

17 4,5 3,75 4,75 9,6 7,1 8 

18 3,25 3,5 3,75 11 10 11 

19 4,33 3,75 4,08 11,5 12,6 13 

20 1,08 0,83 0,92 14,7 13,7 14 

21 2,33 1,92 2 5,9 8,2 7 

22 4,56 3,42 4,5 10 6,8 8 

23 4,33 3,5 4,17 11,5 9 10 

24 4,25 3,83 4,25 14,3 11,2 13 

25 2,92 2,5 3,5 7,6 10,5 10 

26 4,5 3,33 4,58 13,6 7,1 10 

27 4,33 3,33 4,5 2,5 3,3 6 
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Grelha de avaliação final – 10ºLH2 – 3º Período 

 

AVALIAÇÃO FINAL - 3º PERÍODO 

Alunos 

Parâmetros de observação 

direta 
Testes 

Nota Final 

R P/E/I C Teste 1 Teste 2 

1 4 3,13 3,75 9,8 11,5 12 

2 4,08 2,92 3,75 5,6 10,6 8 

3 4,25 2,83 3,17 8 12,8 12 

4 4,91 3,18 4,55 10,5 17 17 

5 4,75 3 4,42 5,8 15,6 15 

6 4,78 3 4,67 5,3 11,3 10 

7 4,09 3 3,55 5,7 11,5 10 

8 4,67 3 3,89 7,5 14,5 12 

9 4,33 3,11 3,67 8 13,3 11 

10 4,67 2,67 3,5 10 10,7 11 

11 4,67 2,67 3,67 8,1 13,1 12 

12 4,55 3,09 3,55 6,4 13,3 11 

13 4,5 3,75 3,5 13,6 13,7 14 

14 4,83 3,5 4,58 10,3 14,3 13 

15 4,27 3,73 4,36 7,5 14,1 14 

16 4,5 3,17 4,92 13,7 19,9 16 

17 4,75 2,92 4,17 7 14,3 10 

18 4,33 3,25 4,58 5,4 11,6 11 

19 4,22 3,56 3,56 9,9 13,6 13 

20 4,43 2,86 3,71 9,5 14 13 

21 4,44 2,67 3,22 5 11,1 8 

22 4,58 2,67 4,33 4,5 11,8 8 

23 4,36 2,73 3,64 6,7 13,7 10 

24 4,08 2,92 4,08 6,6 13,7 11 

25 4,6 2,9 4,4 3,8 11,9 10 

26 4,86 3 5 5,4 11,3 10 

27 4,3 2,5 4,3 3,2 5,5 6 
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Anexo 6 – Projeto de Vida 

 
 
 

IDENTIFICAÇÃO 
 

1) Nome: _____________________________________________________________________ 

 

 
 

PROJETO DE VIDA 
1) Define o teu Projeto de Vida.   

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


