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Resumo 

 

O presente relatório tem como propósito aferir se o background sociofamiliar dos 

alunos exerce influência nos seus resultados escolares e expectativas de futuro. 

Procuramos compreender se existe uma relação, seja ela positiva ou negativa, entre a 

origem sociofamiliar e os resultados escolares e perspetivas profissionais dos alunos, do 

mesmo modo que pretendemos avaliar se alunos oriundos de um background 

sociofamiliar favorecido detêm maiores probabilidades de sucesso escolar que os alunos 

cujo contexto é desfavorecido. 

Consideramos que o que distingue um contexto favorecido de um desfavorecido 

engloba as habilitações literárias e profissão dos progenitores, pelo capital cultural e 

económico que podem providenciar aos seus filhos, e o local em que residem, uma vez 

que se pode revelar mais ou menos potencializador das capacidades dos alunos. 

De modo a apurar se efetivamente as implicações do contexto familiar e social são 

verídicas, recorremos a uma amostra de 54 alunos (28 do 7.º ano e 26 do 11.º ano) que 

frequentavam a Escola Secundária de Penafiel durante o ano letivo de 2018/19, pelo que 

significa que a amostra concerne a alunos da região do Tâmega e Sousa (NUTS III). Para 

tal, utilizamos as caracterizações das turmas disponibilizadas pelos respetivos diretores 

de turma, as pautas com as médias finais, inquéritos por questionário e a nossa observação 

direta ao longo do ano letivo. 

 

Palavras-chave: Agregado familiar; desigualdade social; expectativas profissionais; 

influência parental; capital cultural. 
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Abstract 

 

The following report intends to assess if the students parental and housing 

background influences both their school results and future expectancy. We intent to 

understand if there is a connection, either positive or negative, between the student’s 

school results and professional expectancy and their family and social context, as well as, 

if students from a favoured or privileged background possess bigger chances to obtain 

school success than those who come from an underprivileged one. 

 We consider that what distinguishes a “privileged” from a “unprivileged” context 

is mostly based on the parent´s academic qualifications and professions, because of the 

cultural and economic capital they could provide to their children, along with the place 

where they live since that possibly might be the difference between an enhancer or a 

harmful environment. 

 In order to evaluate if indeed there is a link between the student parental and 

housing background and his or hers school results and Laboral expectations, we resort to  

a sample composed of 54 students (28 from the 7th and 26 from the 11th grade) who 

attended the Escola Secundária de Penafiel in the 2018/19 school year, meaning that the 

sample is representative of the Região do Tâmega e Sousa (NUTS III). To obtain 

information regarding our study, we resorted to both classes profiling’s provided by the 

classes manager, the final school average’s, survey’s by questionnaire and our own 

personal direct observation within the classes. 

 

Keywords: Family household; Social inequality; Laboral expectancy; Parental influence; 

Cultural capital. 
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Introdução 

 

O presente relatório insere-se no âmbito da Unidade curricular de Iniciação à Prá-

tica Profissional do Mestrado em Ensino de História no 3.º Ciclo do Ensino Básico e no 

Ensino Secundário da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. É resultado da prá-

tica docente supervisionada que desempenhamos na Escola Secundária de Penafiel du-

rante o ano letivo de 2018/19. 

O objetivo primordial deste estudo passou por analisar a influência que o agregado 

familiar e o contexto habitacional exerce nos alunos. Ou seja, verificar se alunos oriundos 

de agregados familiares e contexto social desfavorecidos possuem as mesmas hipóteses 

de obter sucesso escolar que alunos originários de um background sociofamiliar favore-

cido. Essas possíveis implicações podem revelar-se através das chances de obtenção de 

sucesso escolar e educativo, assim como nas expectativas de futuro tanto ao nível educa-

tivo como profissional.  

Apesar de não constituir um objeto de estudo inédito, consideramos que uma in-

vestigação deste caráter é algo particularmente pertinente. É fundamental compreender 

se no meio sociofamiliar em que os alunos estão inseridos existem implicações que pos-

sam revelar-se nocivas para os seus resultados escolares e perspetivas de futuro, de modo 

a direcionarem-se esforços para remediar esses constrangimentos. Porém, podem dar-se 

situações em que as implicações existentes possuem uma conotação positiva e traduzi-

rem-se em algo que beneficia e potencializa o aluno. Nesse tipo de casos, é algo que se 

deve trabalhar para replicar. Inclusive, podem existir situações em que não se verifica 

qualquer correlação entre o background sociofamiliar do aluno e os seus resultados esco-

lares e expectativas de futuro. De qualquer forma, é necessário proceder-se a essa refle-

xão, para que se obtenham resultados concretos que coloquem esses casos em evidência. 

Podia dizer-se que foi meramente curiosidade o que despertou o meu interesse 

para estas questões. No entanto, estaria a mentir pois este tema tem um cunho muito pes-

soal. Sendo eu proveniente da Região do Tâmega e Sousa (NUTS III), que estatistica-

mente apresenta dos mais baixos índices de escolaridade e rendimentos económicos do 

país, e filho de pais cujas habilitações literárias de ambos é o 6.º ano do Ensino Básico, 
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quero perceber até que ponto o meu próprio background sociofamiliar influenciou os 

meus resultados escolares e perspetivas de futuro. 

Por motivos de natureza económica, ambos os meus pais interromperam os seus 

estudos e ingressaram no mercado de trabalho ainda na adolescência: o meu pai trabalha 

desde os 14 anos na área da construção civil e a minha mãe desde os 13 na indústria têxtil. 

No meu contexto familiar direto pareço ser uma exceção à regra: sou apenas a segunda 

pessoa a concluir uma licenciatura, e, se tudo correr como previsto, o primeiro a concluir 

um mestrado. Apesar das suas baixas habilitações literárias, durante o meu percurso es-

colar sempre tive todo o apoio dos meus pais, permitindo-me total liberdade para escolher 

o meu próprio caminho e optar pela profissão que desejasse, opções essas que eles não 

tiveram ao seu alcance. 

Não obstante, questiono-me: sendo eu proveniente de um contexto sociofamiliar 

desfavorecido, será que tive acesso aos mesmos privilégios e oportunidades que alunos 

oriundos de contextos sociofamiliares favorecidos possuem ao seu dispor, e se o meu 

contexto foi impactante nos meus resultados escolares. Desde criança ouço a minha a avó 

a dizer: “um filho de médico também vai ser médico”. Será que o filho de um canalizador 

também está destinado a ser canalizador? No meu caso em particular, esse preconceito 

não se adequa. Estou prestes a desempenhar a profissão que desde criança ambicionava: 

professor de História. Sempre tive uma grande paixão pela História e uma grande curio-

sidade pela descoberta, algo que provavelmente herdei da minha mãe. Pelos vistos não 

fui ‘forçado’ a exercer uma profissão que não desejava só porque o meu background so-

ciofamiliar não o fazia prever. 

Apesar de ser o mais desejável, é virtualmente impossível partir-se para uma in-

vestigação totalmente isento de opiniões. Não somos exceção. O subtítulo deste estudo é 

elucidativo da nossa opinião: “A importância do background sociofamiliar para o aluno”. 

Partimos do princípio de que a proveniência do aluno, quer seja familiar ou habitacional, 

acarreta consigo determinadas implicações nos seus resultados escolares e expectativas 

de futuro. Como é evidente, se o contexto sociofamiliar do aluno for favorecido, mediante 

o elevado capital cultural e económico dos pais e/ou encarregado de educação, tendenci-

almente influenciará pela positiva os seus resultados escolares e perspetivas laborais, do 
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mesmo modo que o oposto se aplica a alunos oriundos de meios mais desfavorecidos ou 

até problemáticos, possivelmente menos potencializadores. No entanto, será verdade? 

Terá o nascimento, em pleno século XXI, um impacto tão significativo no futuro do in-

divíduo? Procuramos responder a estas questões nas páginas que se seguem.  

Com o propósito de obtermos as informações que necessitávamos para satisfazer 

os objetivos deste trabalho, recorremos a uma amostra de 54 alunos, 28 de uma turma de 

7.º ano e 26 de uma turma de 11.º ano, da Escola Secundária de Penafiel, onde, através 

da realização de um inquérito por questionário aos alunos de as ambas turmas, das carac-

terizações das turmas, das pautas com as médias finais e da nossa observação direta, nos 

permitiu a obtenção dos dados que ambicionávamos. Os referidos alunos a que recorre-

mos para constituir a nossa amostra, faziam parte das turmas onde exercemos a nossa 

atividade docente, o que se revelou como um fator que contribuiu de forma positiva para 

este estudo. 

De modo a tornar mais agradável a leitura e análise do presente relatório, proce-

demos à sua divisão em 3 grandes capítulos, que por sua vez se dividem em vários sub-

capítulos. Antes de procedermos à justificação do propósito por detrás de cada um deles, 

consideramos pertinente dedicar algumas palavras ao vocabulário utilizado para a sua 

redação: procuramos recorrer a uma linguagem e terminologia acessíveis a todos os pú-

blicos, mesmo os menos instruídos, mas não descurando o rigor científico inerente a um 

estudo com este caráter. 

O primeiro capítulo é intitulado de “enquadramento teórico”. Tal como se encon-

tra subjacente no seu título, este longo capítulo inicial foi dedicado à reflexão teórica 

sobre o tema em estudo. Sintetizamos e ponderamos as posições/opiniões de diversos 

autores a quem recorremos para sustentar este trabalho, assim como para aprofundar os 

nossos conhecimentos sobre determinados conceitos fundamentais. Procurando seguir a 

referida máxima de organização, dividimos este capítulo (ou parte) inicial em 3 subcapí-

tulos, que se desdobram nos seus próprios subcapítulos com o intento de circunscrever 

cada tema a um conjunto específico, por mais difícil que seja essa tarefa dada a proximi-

dade e verossimilhança de alguns. 
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  Optamos pelo nome “1.1. Berço de ouro versus berço de madeira”, para o pri-

meiro subcapítulo. Como será tradição na abertura de cada subcapítulo, escolhemos co-

meçar com algumas palavras que indicam ao leitor o propósito do subcapítulo que se 

preparam para ler. Segue-se o subcapítulo “1.1.1. Afinal o que é família?”, onde proce-

demos a uma análise histórico-sociológica da evolução do conceito de “família” ao longo 

dos tempos, mas dando particular enfoque às mutações que ocorreram ao longo dos sé-

culos XX e XXI. De seguida, surge o subcapítulo “1.1.2. A herança familiar” em que é 

analisada a influência desempenhada pelo background familiar no aluno, recorrendo às 

teorias de autores como Pierre Bourdieu. Para terminar, segue-se o subcapítulo “1.1.3. 

Como correu hoje a escola?” onde colocamos em destaque a relação família-aluno-escola, 

passando pela evolução história desta ligação, tal como as suas vantagens e desvantagens. 

 O segundo subcapítulo é intitulado “1.2. Do bairro para o (in)sucesso” e nova-

mente contém uma curta introdução acerca do seu conteúdo. O seu primeiro subcapítulo 

teve como título “1.2.1. A importância de onde se nasce”, e pretende apurar as diversas 

assimetrias regionais no que toca à educação em Portugal, recorrendo a resultados de 

testes internacionais para sustentar a nossa posição. No seu segundo e último subcapítulo 

cujo título é “1.2.2. O acesso à educação”, procedemos à análise da evolução do sistema 

de ensino em Portugal, os seus avanços e recuos, desde o século XIX à atualidade. 

Para o terceiro e último subcapítulo optamos pelo título “1.3. O bom, o mau e o 

outro”, que mais uma vez decidimos iniciar com algumas palavras introdutórias de modo 

a proporcionar algum enquadramento ao leitor. O seu primeiro subcapítulo, “1.3.1. O que 

define o (in)sucesso?”, consiste numa comparação entre o sucesso escolar e educativo, 

tentando perceber os fatores que contribuem para situações de sucesso ou insucesso, as-

sim como as suas potenciais consequências. No subcapítulo “1.3.2. Filho de burro não 

pode ser cavalo” procuramos determinar em que medida o background sociofamiliar con-

tribui para definir as expectativas de futuro dos alunos, dedicando particular atenção às 

questões relacionadas com o Ensino Superior. 

O segundo capítulo, intitulado de “Enquadramento metodológico”, aborda ques-

tões de foro mais ‘prático’ destinados à aplicação do estudo de caso. Encontra-se dividido 
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em 3 subcapítulos, com o mesmo objetivo de facilitar a sua análise. No seu primeiro sub-

capítulo, “2.1. A região do Tâmega e Sousa”, procedeu-se à caracterização da região onde 

se realizou este estudo, assim como o seu enquadramento ao nível nacional, recorrendo à 

nomenclatura NUTS III. 

No subcapítulo que se seguiu, intitulado de “2.2. A ‘super’ escola de Penafiel”, 

examinamos a escola onde foi aplicado o estudo de caso, desde o contexto por detrás da 

sua fundação aos seus dados mais recentes. Seguem-se os subcapítulos “2.2.1. A Escola 

que ‘fugiu’ dos TEIP” em que procuramos enquadrar a escola no seu contexto regional; 

“2.2.2. As turmas em estudo” onde explicamos o processo de seleção das turmas que 

utilizamos para compor a nossa amostra; “2.2.3. A turma de 7.º ano” e “2.2.4. A turma de 

11.º ano” onde caracterizamos as turmas que selecionamos para aplicar o nosso estudo; e 

“2.2.5. Comparação das turmas” onde, tal como o título indica, realizamos uma primeira 

comparação entre o background sociofamiliar de ambas as turmas. 

 No último subcapítulo do capítulo 2, “2.3. a recolha de dados”, descrevemos de-

talhadamente o processo de seleção do método primário ao qual recorremos para a obten-

ção das informações que necessitávamos para o presente estudo. Indicamos os motivos 

que nos direcionaram para a escolha de inquéritos por questionário em detrimento de 

entrevistas, assim como o seu processo de maturação e aplicação. 

O terceiro capítulo “Análise dos resultados”, tal como está implícito no nome, foi 

dedicado à análise dos dados obtidos no inquérito por questionário e nas outras fontes. 

No seu primeiro subcapítulo, “3.1. Análise das respostas aos inquéritos por questionário” 

são expostas, analisadas e comparadas as respostas facultadas pelos alunos de ambas tur-

mas. No seu segundo subcapítulo intitulado de “3.2. Por detrás das estatísticas”, analisa-

mos casos específicos de alunos provenientes de contextos sociais díspares, de modo a 

possuirmos comparações mais concretas: para tal, agrupamos nos subcapítulos “3.2.1. os 

alunos da turma de 7.º ano” e “3.2.2. Os alunos da turma de 11.º ano”, os alunos de 7.º e 

11.º ano respetivamente. 

Para terminar, redigimos uma espécie de ‘quarto’ capítulo que designamos por “Con-

siderações finais”, para avaliar se as ideias prévias com que partimos para esta reflexão 

efetivamente se verificaram na amostra que utilizamos neste estudo de caso. 
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Capítulo 1 – Enquadramento Teórico 

Neste capítulo procuramos fazer uma reflexão teórica auxiliada na leitura de bi-

bliografia especializada, de modo a poder aprofundar os nossos conhecimentos sobre a 

temática em estudo através da análise das diferentes perspetivas dos especialistas na área. 

Este estudo tem o propósito de perceber se o agregado familiar e o meio habitaci-

onal dos alunos têm impacto no seu rendimento escolar e nas suas expectativas de futuro. 

Para tal, é necessário proceder-se a uma análise do próprio conceito de “família”, de modo 

a tornarem-se mais claras as possíveis vantagens e/ou desvantagens que determinada pro-

veniência socioeconómica pode ter em detrimento de outra. Seguir-se-á uma reflexão so-

bre o impacto que o meio habitacional poderá exercer sobre os resultados e as motivações 

dos alunos. Para concluir, tentar-se-á avaliar as principais causas que contribuem para o 

sucesso ou insucesso dos alunos, assim como as suas perspetivas de futuro, após o término 

da escolaridade mínima obrigatória. 

De modo a facilitar a leitura, este primeiro capítulo subdividir-se-á em três subca-

pítulos, que por sua vez também se dividem para organizar num formato mais intuitiva as 

diferentes temáticas que compõem esta reflexão. No entanto, a informação contida em 

cada um dos subcapítulos não deve ser interpretado como algo estanque, sendo contante 

o cruzamento dos conteúdos ao longo do texto dada a sua complementaridade. 

 

1.1. Berço de Ouro versus Berço de madeira 

Quem é nunca ouviu a expressão “ele/a nasceu num berço de ouro”? Independente-

mente do contexto, a probabilidade de ter ouvido é muito elevada. O significado é sempre 

o mesmo: alguém que nasceu num contexto privilegiado e que não teve de se esforçar 

para ter nada do que desejava. E os restantes que nasceram num ‘berço de madeira’? 

Estarão eles condenados a não ter as mesmas facilidades daqueles que provêm de estratos 

socioeconómico mais favorecidos? 

Uma das formas de perceber se existe uma efetiva igualdade entre todos as crianças, 

independentemente da sua origem, é na sua relação com o ensino. O acesso à educação, 
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não obstante de ser algo considerado garantido, nem sempre está assente na igualdade dos 

alunos. 

 

1.1.1. Afinal o que é a “família”? 

Num trabalho que procura averiguar o potencial impacto que a família tem nos 

alunos, é necessário primeiro definir-se o que é verdadeiramente a família. Porém, não é 

fácil definir o conceito de “família”. A definição apresentada pelo dicionário infopédia 

da Porto Editora afirma que é um “conjunto de pessoas com relações de parentesco que 

vivem juntas; agregado familiar”1. No entanto, será efetivamente algo tão linear e simples 

de caracterizar? Certamente que não. 

O conceito de “família” foi sofrendo alterações desde a Antiguidade Clássica até 

aos dias de hoje. Segundo Leandro (2006, apud Costa, 2018, p. 19), a origem da noção 

“família” remonta pelo menos ao período do Império Romano, mais especificamente no 

Império Romano do Ocidente, e ao termo latino famulus que se referia a “um grupo de 

indivíduos que residiam na mesma casa, debaixo do mesmo teto, sob o domínio do mesmo 

senhor”. Leandro (2006, apud Costa, 2018) refere que as relações parentais não eram 

propriamente tidas em consideração neste conceito de famulus. A sua justificação baseia-

se na forma como os pais viam os seus filhos: o chefe de família podia aceitar ou rejeitar 

os seus descendentes aquando do seu nascimento. Desta forma, eram considerados cida-

dãos de ‘segunda’, dependentes da vontade do seu pai, com o dever de lhe prestar obedi-

ência. É assim claro que, apesar de ter origem na Antiguidade Clássica, durante as civili-

zações grega e romana, a “família” naquela época histórica não tinha propriamente o 

mesmo significado que atualmente detém. 

O cristianismo viria a transformar este conceito, ainda durante o período romano, 

mas predominantemente ao longo da Idade Média. Segundo Picanço (2012, apud Costa, 

2018, p. 19), “a base passou a ser a ‘família natural’, constituída pelos cônjuges e seus 

filhos, sendo o casamento considerado como indissolúvel pela Igreja Católica.”. Como 

iremos ver, o casamento, em nações católicas, marcará o princípio da constituição das 

 
1 https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/fam%C3%ADlia (consultado a 22 de julho de 

2019). 

https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/fam%C3%ADlia
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famílias. Ana Costa (2018, 2018, p. 19) vai ainda mais longe ao afirmar que, fruto da 

herança deixada por Roma, a família natural dará lugar à família alargada, uma vez que 

a sua constituição passa a consistir num “ largo conjunto de indivíduos, dentro do mesmo 

espaço físico, onde interagiam ascendentes, descendentes e indivíduos que podiam ter 

relações de parentesco ou não, entre duas ou mais gerações”.  

 Relvas & Alarcão (1989, apud Costa, 2018), afirmam que ao longo da Idade Mo-

derna e início da Época Contemporânea, a composição da família foi gradualmente se 

restringindo ao seu caráter biológico: passou a ser formada pelo marido, esposa e filhos. 

Segundo Michelle Perrot (1991, apud Faria, 2012, p. 19), no século XIX, “a família é o 

principal teatro da vida privada, fornecendo-lhe as suas figuras e os seus primeiros papeis, 

as suas práticas e os seus ritos, as suas intrigas e os seus conflitos. Mão invisível da soci-

edade civil, ela é, simultaneamente ninho e laço”. Adalberto Faria (2012, p. 21) coloca o 

pai ou marido como chefe da família e “só a sua morte decompõe a família, libertando os 

herdeiros”. Vai ainda mais longe ao reiterar que a figura paternal, desde os finais do sé-

culo XIX ao final da Primeira Guerra Mundial, tem um caráter de total controlo sobre 

todos os aspetos do lar, recorrendo por vezes à violência para impor a sua autoridade: “a 

posição dos filhos e da mulher são sempre constituintes de papeis submissos e, por vezes, 

revestidos de crueldade, com o seu circo de castigos corporais frequentes, ofensas verbais 

e um papel de indiferença pela fragilidade da infância dos filhos” (Faria, 2012, p. 35). 

 Para além da vertente afetiva e emocional da família, o seu caráter económico 

também não deve ser ignorado. Para Faria (2012, p. 26), “a família é um sistema econó-

mico de gestão que a revolução industrial, tão diversa nos seus ritmos, longe de a ter 

abolido, utilizou e reforçou”. A necessidade de o agregado familiar trabalhar em prol dos 

rendimentos da família era uma realidade, obrigando a que mesmo os filhos tivessem essa 

tarefa. Esse trabalho por vezes era doméstico, ou seja, no campo em trabalhos agrícolas, 

tal como Adalberto Faria (2012, p. 26) refere: “no campo, o casal é a unidade económica 

base. A família e a terra confundem-se e as suas necessidades impõem-se aos indivíduos 

que as constituem. […] a família é uma empresa, a casa um espaço de trabalho e os papeis 

respetivos dos pais e dos filhos, dos jovens e dos velhos, dos homens e das mulheres, 
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estão aí cuidadosamente fixados…”. Nem a gradual industrialização da sociedade nove-

centista fez a família perder a sua faceta de ‘grupo de trabalho’, transformando-se numa 

espécie de empresa, que substituiu o trabalho agrícola pelo industrial: “a protoindustria-

lização apostou a fundo na célula familiar, confundindo empresa com família” (Faria, 

2012, p. 26). 

 Voltando-nos para cronologias mais recentes, a composição da família até meados 

do século XX continuava a seguir os moldes ‘tradicionais’ do século XIX. O casamento 

mantinha a sua importância, dado que o divórcio não era algo comum ou socialmente 

bem-encarado, especialmente em sociedades católicas como as do Sul da Europa, tal 

como afirma Adalberto Faria (2012, p. 23): “o casamento não é apenas um ato civil, mas 

é também indissociável de um ato religioso e político”. Desta forma, tal como afirmam 

Paul-Henri et al (1965) e Leandro (2006), predominavam as chamadas “famílias nuclea-

res” onde a tarefa de cada um dos membros da família estavam bem definidas: “à mãe 

competia a responsabilidade pela educação dos filhos e ao pai a responsabilidade econó-

mica” (apud Costa, 2018, p. 20). 

 A década de 60 do século XX, trouxe consigo uma nova realidade e a alteração de 

certos paradigmas da sociedade ocidental. Ana Costa (2018, p. 20) afirma que “os avan-

ços na medicina, como o aparecimento dos métodos contracetivos, a expansão do plane-

amento familiar, a emancipação feminina e a presença da mulher no mercado de trabalho 

revolucionaram a ideia de Família”. O divórcio, ao longo da segunda metade do século 

XX, deixa de ser encarado com um assunto ‘tabu’ e a vergonha que o acompanhava foi-

se dissipando, proporcionando que na última década do século fosse algo relativamente 

comum: “À medida que o século XX finda, o casamento que até então era encarado como 

indissolúvel, entra numa nova etapa, na qual o divórcio torna-se cada vez mais comum e 

mais frequente” (Costa, 2018, p. 20). Segundo Leandro (2006, apud Costa, 2018, p. 20), 

“em anos recentes […] um terço de todos os casamentos em países ocidentais, acabam 

em divórcio”. 

 Para Maria Emília Costa (1994, p. 54), “o divórcio é uma experiência individual 

traumática que ocorre em diferentes estádios, numa intensidade variável. […] Mesmo 

quando a rutura é desejada e esperada, ainda que inicialmente seja experienciada uma 
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sensação de alívio «sinto-me como se tivessem tirado uns sapatos que me apertavam 

muito…», é sempre como uma transição de vida que implica um processo de luto e a 

readaptação à nova situação”. Define como possíveis fatores causadores/potencializado-

res do divórcio a disfuncionalidade das famílias de origem, que pelas suas características 

inviabilizam a criação de laços de confiança e da individualização dos seus membros, as 

expectativas pré-conjugais frustradas, quer por serem demasiado elevadas ou divergentes, 

mudanças sociais e económicas que provocam a necessidade de alterar os papéis na es-

trutura familiar, por vezes provocadas pela perda de emprego por um dos cônjuges, o 

nascimentos de filhos (demasiados filhos) que reduz a liberdade do casal, principalmente 

quando não são planeados, o envolvimento numa relação extraconjugal, a saída ou morte 

de um elemento ‘conciliador’, entre outras razões (Costa, 1994). 

Tendo em conta que a obra de Leandro data de 2006, quando se refere a “anos 

recentes” certamente corresponde ao início dos anos 2000, cronologia essa que já não 

pode ser considerada atual para este estudo. Segundo dados do Eurostat, durante o ano 

de 20162, ocorrerem na União Europeia cerca de 2.2 milhões de casamentos e 1 milhão 

de divórcios. Estes dados indicam que quase metade dos casamentos acabam em divórcio. 

Contudo, apesar de elevados, estes números são um pouco enganadores. Na realidade, 

entre 2000 e 2016, a taxa de divórcios por cada 1000 habitantes aumentou apenas uma 

décima percentual, de 1.8 para 1.9. A justificação para estes valores encontra-se no nú-

mero de casamentos: durante o mesmo período, houve uma descida de quase um ponto 

percentual, de 5.2 para 4.4 casamentos em cada 1000 habitantes. Esta tendência de des-

cida no número de casamentos não é algo exclusivo do século XXI, visto que estes dados 

revelam que o número de casamentos tem vindo a diminuir de forma constante desde 

1965, assim como o número de nascimentos. O número divórcios também tem aumen-

tado, mas a um ritmo mais subtil. Não se pode esquecer que estes valores não são unifor-

mes em todos os Estados membros da União Europeia, já que a legalização do divórcio 

oscila de país para país.  

 
2 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Marriage_and_divorce_statistics (consultado 

a 25/07/19). 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Marriage_and_divorce_statistics
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Quanto à realidade portuguesa, a tendência é semelhante à da restante União Eu-

ropeia: entre os anos de 2000 e 2016, o número de casamentos em cada 1000 habitantes 

diminuiu de 6.2 para 3.1; quanto ao rácio de divórcios por cada 1000 habitantes, entre 

2000 e 2016, aumentou de 1.9 para 2.2. Se se tiver em consideração que em Portugal, no 

ano de 1960, existiam apenas 0.1 divórcios por cada 1000 habitantes, comparativamente 

aos 7.8 casamentos, não se pode negar uma mudança radical no paradigma da sociedade 

portuguesa, mesmo tendo em consideração as condicionantes sociopolíticas que marca-

ram este período. 

Sampaio et al. (2011), ao refletirem sobre a diversidade e complexificação dos 

modelos e formas familiares, consideram que se deve ter cuidado na definição do conceito 

de “família”, tendo em conta as transformações demográficas, culturais, políticas, econó-

micas e sociais ocorridas na sociedade portuguesa nas últimas décadas. Roussel (1992, 

apud Sampaio et al., 2011, p. 21), defende que atualmente já não é possível falar-se em 

“família” mais sim em “famílias”: “além da variação quantitativa, é ao nível da estrutura 

e da natureza das dinâmicas familiares que se veem refletidas as mais importantes trans-

formações”. Esta restruturação da noção de família tem levado a que diferentes atores 

sociais, para além de pai e mãe, ocupem um lugar de destaque nos agregados familiares, 

como é o caso de avós, de tios, de padrastos ou madrastas. Quando os filhos começam a 

ter os seus próprios filhos mas continuam a residir com os seus pais – derivado de uma 

certa debilidade económica – aquele torna-se um espaço de interação de diferentes gera-

ções e relacionamentos (Sampaio et al., 2011). 

Esta constante alteração no paradigma das famílias levou a que alguns Estados 

sentissem necessidade de promulgar legislação destinada a atenuar os efeitos negativos 

que os divórcios implicam para as crianças. Nesse sentido, o Estado português, promul-

gou o decreto-lei n.º 59/99 em que são definidas diretivas que concernem tutela da criança 

em caso de divórcio dos pais, procurando que seja o mais conjunta possível (Costa, 2018). 

As famílias monoparentais também se tornaram uma realidade comum fruto do 

considerável número de divórcios nas sociedades ocidentais. Todavia, não advêm apenas 

do divórcio, uma vez que causas como o falecimento ou o abandono igualmente podem 

levar a que a criança seja criada por apenas um progenitor, tal como Costa (1994, p. 77) 
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demonstra: “Quando se fala de maternidade e paternidade singular faz-se referência à 

relação com os filhos por parte quer de mães quer de pais solteiros, viúvos ou divorciados. 

[…] Em qualquer uma destas duas situações, o sistema familiar é confrontado com uma 

perda, uma situação de luto de uma relação que terminou; no entanto, as situações distin-

guem-se, na medida em que numa perda de um dos pais é real, na outra, é apenas contex-

tual. As questões que se colocam a estas famílias monoparentais são idênticas: por um 

lado, fazer o luto e, por outro, adaptar-se à nova situação”. 

Situações de monoparentalidade podem revelar-se particularmente confusas ou 

até mesmo difíceis para os filhos. Em situações em que o/os filhos estão acostumados a 

viver com ambos os pais, a saída de um deles do agregado familiar, quer seja permanente 

em caso de falecimento ou ‘temporária’ devido a divórcio, afeta a sua rotina e por vezes 

as suas atitudes e comportamentos. Na opinião de Maria Emília Costa (1994, p. 80), “a 

mudança na configuração familiar implica uma transição de vida cujo equilíbrio e desor-

ganização iniciais são desencadeadores de perturbações psicológicas e comportamentais 

tais como fúria, medo, depressão, culpabilidade, fracassos escolares e comportamentos 

antissociais, entre outros”. Porém, reconhece que gradualmente estes sintomas tendem a 

diminuir à medida que a estabilidade e funcionalidade da família monoparental se esta-

belece. Para os pais, quer seja por divórcio ou viuvez, explicar a situação aos filhos é 

igualmente algo complexo pelas suas respostas emocionais: em determinados casos ten-

tam compensam os filhos fazendo-lhes todas as vontades e dando-lhes imensa atenção, 

mas noutros podem (mesmo que inconscientemente) sentir que os seus filhos são a razão 

dos seus problemas (Costa, 1994).  

Apesar de numa fase inicial, depois do divórcio ou da viuvez, se poder verificar 

situações de famílias monoparentais, não existe a obrigatoriedade de ser algo permanente. 

Tal como defende Costa (1994, p. 121), as “famílias de recasamento” revelam-se como 

uma realidade algo comum. Apesar de menos frequentes depois da morte de um cônjuge 

pela cada vez maior longevidade dos indivíduos, o aumento do número de divórcios na 

segunda metade do século XX proporcionou que este tipo de famílias se tornasse fre-

quente. Recorremos novamente às palavras de Maria Emília Costa (1994, p. 124) para 

definirmos esta tipologia de família: “as famílias de recasamento surgem pelo casamento 
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ou união de facto de dois companheiros em que um ou ambos foram previamente casados 

e se divorciaram ou enviuvaram, com ou sem filhos, que o(os) visitam ou residem com 

eles”. 

O próprio estigma de que apenas se deve ter filhos após o casamento vai-se gra-

dualmente quebrando. Segundo dados do Eurostat, estima-se que em 2016 o número de 

nascimentos extraconjugais na União Europeia foi de 42.6 %. Em alguns Estados mem-

bros, o valor é superior a 50 %, como é caso de França (59.9 %), Bulgária (58.9 %) ou 

Portugal (54.9 %)3. No entanto, há países na União Europeia cujos nascimentos em con-

texto conjugal são superiores a 70 %, como são os casos de Polónia, Grécia e Croácia. 

Estes dados fazem sentido se recordarmos que o número de casamentos tem a vindo a 

diminuir ao longo das últimas décadas, resultando desta forma que muitas destas crianças 

cresçam num agregado familiar onde os pais não se encontram casados ou mesmo juntos, 

o que provoca as mencionadas famílias monoparentais. A verdade é para muitas destas 

crianças não importa o estado conjugal dos seus pais, mas sim a forma como eles os tratam 

e o ambiente vivido no agregado familiar. Deste modo, faço nossas as palavras de Golom-

bok (2006, apud Sampaio et al., 2011, p. 22): “várias investigações apontam que mais 

importante do que a estrutura da família é o que acontece no seu seio, ou seja, a qualidade 

das relações familiares que se estabelecem”. 

Nas últimas décadas um novo fenómeno tem vindo a ‘revolucionar’ de uma forma 

ainda mais radical a conceção tradicional do conceito de “Família”. Referimo-nos aos 

casais do mesmo sexo, que a gradual abertura dos Estados ao casamento civil entre pes-

soas do mesmo sexo, tem proporcionado cada vez mais matrimónios. Em Portugal o ca-

samento de pessoas do mesmo sexo foi aprovado a 08 de janeiro de 2010 através da lei 

n.º 9/20104. O próximo passo seria permitir a adoção por parte de casais homossexuais, 

algo que em Portugal é legal desde o ano de 2016. 

 Tal como fomos analisando ao longo deste subcapítulo, não é fácil definir com 

precisão o conceito de “família”. Não é algo estanque que mantém a mesma forma ao 

 
3 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Marriage_and_divorce_statis-

tics#A_rise_in_births_outside_marriage (consultado a 25/07/19). 

4 https://data.dre.pt/eli/lei/9/2010/05/31/p/dre/pt/html (consultado a 26/07/19). 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Marriage_and_divorce_statistics#A_rise_in_births_outside_marriage
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Marriage_and_divorce_statistics#A_rise_in_births_outside_marriage
https://data.dre.pt/eli/lei/9/2010/05/31/p/dre/pt/html
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longo dos séculos. Está sujeita a mutações resultantes das alterações políticas, sociais, 

económicas e culturais ao longo dos tempos, levando a que tenha de se adaptar e refor-

mular às circunstâncias. Um exemplo claro disso está na posição de destaque na família. 

Tradicionalmente o pai e/ou marido era “chefe de família” e tudo era feito para lhe agra-

dar. Porém, nas últimas décadas, cada vez mais as crianças, os filhos, são encaradas como 

o elemento mais importante da família, sendo feito tudo o que for possível para potenci-

alizar o seu futuro. Nogueira (2005, apud Costa, 2018, p. 21) considera que as relações 

pais-filhos se foram alterando consideravelmente, e neste momento são as crianças que 

se encontram no centro da família. Para além do papel de destaque que os filhos vão 

adquirindo dentro do agregado familiar, nota-se uma maior igualdade entre esposa e ma-

rido, fruto dos tempos que procuram uma total igualdade de géneros. 

 

1.1.2. A herança familiar 

Normalmente, os primeiros modelos que uma criança tem ao crescer são os seus 

pais. Se, por algum motivo, não existir a possibilidade de crescer junto dos seus pais, esse 

papel recai na pessoa que assumiu a responsabilidade de a criar. Eu não fugi à regra. 

Desde muito jovem via o meu pai como uma espécie de super-herói. Tudo o que ele fazia 

parecia ser muito difícil e importante. Assim, o meu primeiro objetivo de vida foi aspirar 

a ser tão bom como ele. À medida que cresci as minhas ambições foram mudando e as 

minhas expectativas de futuro aumentaram. 

No entanto, há certas questões que devem ser colocadas: as expectativas de futuro 

dos alunos são influenciadas pelo seu agregado familiar? Existe uma relação direta entre 

a profissão dos pais e as ambições de futuro dos filhos? São questões difíceis de respon-

der.  

Ana Cláudia da Fonseca (2015, p. 20) defende que “é da família que vêm todas as 

características que a criança demonstra, desde a sua identidade à sua personalidade. O 

que acontece é que este contexto pode ser mais ou menos harmonioso, estruturante e or-

ganizador, mas isso não vai depender de pertencer a uma classe mais favorecida ou uma 

classe mais desfavorecida, mas das estruturas culturais que cada família tem, trata-se de 

uma herança cultural”. Por outras palavras, considera que a família se encontra na base 
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da composição das faculdades do aluno como individuo, mas que não importa necessari-

amente se o aluno provém de uma família pertencente a uma classe favorecida ou de uma 

classe desfavorecida. Para si, as estruturas culturais de cada família é o fator que diferen-

cia uma vez que providencia ao aluno um contexto mais ou menos potencializador. Con-

cordamos apenas parcialmente com a sua opinião. 

De facto, é na família que o aluno obtém grande parte das suas características, 

porém, julgamos que a proveniência da sua família traz consigo algumas implicações no 

que toca àquilo que designa como herança cultural. Apesar de não existir uma relação 

direta entre o capital cultural de uma família e a sua proveniência social, convenhamos 

que há maiores possibilidades de um agregado familiar oriundo de um contexto favore-

cido deter maiores competências linguísticas e culturais, que uma família cujo contexto é 

desfavorecido. Deste modo, pelas suas superiores capacidades culturais, as famílias de 

classes favorecidas, poderão incutir nos seus filhos certos costumes e valores culturais 

que famílias de classes desfavorecidas à partida não conseguem. 

Quando se abordam questões relacionadas com as potenciais implicações que o 

background familiar pode ter no desempenho do aluno, é quase obrigatório recorrer-se à 

teoria de reprodução social do sociólogo francês Pierre Bourdieu5. Bourdieu (1987, p. 

306) acredita que o sistema de ensino está organizado de forma a legitimar o habitus 

cultural das chamadas “classes dominantes”, limitando à partida as possibilidades de su-

cesso de alunos oriundos de “classe populares”: “O sistema de ensino reproduz melhor a 

estrutura de distribuição de capital cultural entre classes (e as frações de classe) quando a 

cultura que transmite encontra-se mais próxima da cultura dominante e quando o modo 

de inculcação a que recorre está menos distante do modo de inculcação familiar”.  

Não se deve esquecer que tanto a teoria de Bourdieu, como a obra bibliográfica 

dela resultante, retrata a realidade francesa das décadas de 50 e 60 do século XX. Não 

obstante, atualmente muitos dos seus argumentos ainda se sustentam em muitos países da 

 
5 No entanto, devemos alertar que não terá lugar neste trabalho um extenso aprofundamento da sua obra, 

uma vez não é esse o objetivo. Portanto, será deixado de lado o posterior debate sociológico em torno da 

sua teoria. 
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sociedade Ocidental. Portanto, o propósito deste exercício é verificar de que modo a es-

pécie de ‘determinismo social’ que Bourdieu julgava vigorar no sistema de ensino se foi 

dissipando em prol de uma legitima igualdade no acesso à cultura, e como os alunos pro-

venientes daquilo que designou como “classes populares” são capazes de atenuar ou até 

mesmo eliminar certos handicaps que possuem em relação a outros alunos procedentes 

de contextos mais favorecidos. 

Uma das pedras basilares em que Bourdieu se sustenta na defesa da sua tese de 

que o sistema de ensino reproduz determinadas ‘culturas’ em detrimento de outras, as-

senta no pressuposto que a própria organização dos currículos programáticos está voltada 

para alunos provenientes de estratos socioculturais mais elevados, particularmente pela 

linguagem utilizada em contexto escolar. Na ótica de Bourdieu e Passeron (1982), a lin-

guagem não é somente um instrumento de comunicação. Fornece, além de um vocabulá-

rio mais ou menos rico, um sistema de categorias mais ou menos complexo, que permite 

ao indivíduo a aptidão de decifrar e manipular estruturas complexas, quer sejam elas ló-

gicas ou estéticas, mas que depende em certa medida da linguagem transmitida pela fa-

mília. Desta forma, deve-se considerar que o capital linguístico com que as famílias do-

tam os seus filhos, irá facilitar ou prejudicar a forma como comunicam na escola e com a 

escola, dado que a sua linguagem corrente pode estar mais ou menos próxima daquela 

que é valorizada pelas escolas. 

Pedro Silva (2013), defende uma posição semelhante à de Bourdieu, na medida 

em que também considera que através do uso de determinada linguagem se pode incorrer 

numa forma de discriminação, apoiando-se em estudos recentes no campo da sociologia 

da educação para corroborar a sua posição. Para si, o próprio processo de interação na 

escola e em sala de aula pode ser seletivo, através do recurso a um determinado tipo de 

linguagem (mais complexa). Além disso, declara que o currículo oficial e os manuais 

escolares, o uso do tempo e espaço escolar, os critérios de constituição de turmas e as 

próprias opções pedagógicas dos docentes, não são socialmente neutras. 

Apesar de, em teoria, a escola constituir um mecanismo de equilíbrio entre as di-

ferentes classes sociais, na prática revela-se maioritariamente como um meio da classe 

dominante perpetuar a sua superioridade cultural sobre as classe populares, pela forma 
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como a cultura escolar vai ao encontro dos conhecimentos e costumes que os alunos de 

famílias mais instruídas culturalmente contactam nos seus lares, numa espécie de currí-

culo oculto: “Bourdieu detects the hidden function of class reproduction lying behind the 

ideology of the educational system favours, via the social composition of the teaching 

staff and the ritual procedures of examination, those students who possess a type of cul-

tural capita that can be transmitted only by primary socialization within the family.” 

(Joppke, 2000, p. 25-26).  

Pedro Abrantes (2011, p. 272), na sua reflexão em torno da adequação da teoria 

da Reprodução social ao contexto português, também levanta esta questão ao considerar 

que “no sistema educativo, os currículos surgem notavelmente naturalizados, negligenci-

ando-se o seu carácter socialmente construído, cuja importância na produção das desi-

gualdades não é despiciente.”. Para justificar a sua afirmação, Pedro Abrantes (2011, p. 

272) exemplifica o que provavelmente aconteceria se os programas escolares se focassem 

na cultura das classes populares: “Na hipótese de a escola se centrar na aprendizagem da 

lavoura, por observação e imitação das práticas dos trabalhadores rurais, é provável que 

os “bons” e os “problemáticos” fossem outros, bem como a sua correlação com a estrutura 

de classes (e de género)”. 

Portanto, determinados pais, fruto da sua educação e capital cultural, conseguem 

providenciar aos seus filhos um ambiente familiar potencializador e que lhes será bené-

fico na escola, começando pela utilização de uma linguagem e vocabulário rigorosos que 

permitem à criança a sua familiarização desde muito cedo. Para além disso, pais com 

determinadas habilitações literárias, principalmente com o Ensino Superior, têm mais fa-

cilidade em ajudar os seus filhos com questões relacionadas com a sua educação, quer 

seja na realização dos seus trabalhos de casa ou aconselhá-los para determinado percurso 

escolar.  

Jean-Claude Passeron (1986, p. 180), compreende as vantagens que as famílias 

privilegiadas, quer seja económica ou culturalmente, relativamente às famílias desprivi-

legiadas: “If any given social structure is formed by a system of disparities (economic, 

political, symbolic) between groups and in turn forms a system of strategies of privileged 

groups or families, which in each generation are aimed at ensuring that their advantages 
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are perpetuated within the group or family, are always better supplied, better informed, 

more far-reaching and, in short, more effective than the opposing strategies (of social 

mobility, equalization of conditions or supervision of the social order) used by the under-

privileged groups to escape from their deprivation”. 

 Segundo Pedro Silva (2013), estudos na área da sociologia da educação têm de-

monstrado que a escola não trata de forma idêntica todas as culturas existentes na sua 

sociedade. De acordo com Formosinho (1991), Stoer (1992), Henry (1996) e Silva (2003), 

a cultura escolar tem sido avaliada como uma cultura essencialmente letrada, urbana e de 

classe média, procurando dessa forma ir ao encontro da designada cultura dominante 

(apud Silva, 2013). Deste modo, a relação entre a entidade escolar e as diferentes classes 

socioculturais, tendencialmente varia. 

Bernard Charlot (2000), ao debruçar-se sobre a posição de Bourdieu relativamente 

à reprodução social nas escolas, considera que ele demonstra de uma forma clara e irre-

futável que existe uma correlação estatística entre a posição social dos pais e a posição 

dos filhos no espaço escolar. Para Giddens (s/d, apud Duque, 2009) crianças oriundas de 

classes sociais mais desfavorecidas, por se encontrarem num ambiente cultural estranho, 

passam por um choque mais violento quando entram para a escola e encontram uma maior 

dificuldade na adaptação à aprendizagem académica. 

Ou seja, nota-se a desvalorização de certas culturas em prol de outras dentro da 

mesma sociedade. As culturas camponesas, piscatórias, operárias ou de minorias étnicas 

não possuem um valor social idêntico ao da cultura letrada, urbana e de classe média, que 

a escola simultaneamente veicula, reproduz e legitima (Silva, 2013). Stephen Stoer (1992, 

apud Silva, 2013, p. 75) vai ainda mais longe ao descrever a posição de destaque que a 

classe média tem no sistema de ensino, afirmando que “o aluno típico a quem a escola 

portuguesa se dirige é o aluno (e não aluna) luso, branco, católico e de classe média, 

aquilo que ele designa o “Wasp português”. 

 Patrícia Santos (2015) mantem-se nesta linha de pensamento ao reiterar que alu-

nos provenientes de um contexto sociocultural mais próximo da cultura escolar terão, em 

teoria, hipóteses mais elevadas de obter sucesso escolar e manter uma atitude positiva 

para com a escola. Todavia, o inverso acontece em alunos provenientes de um contexto 
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díspar da cultura reproduzida em contexto escolar onde há maiores chances de desenvol-

verem uma atitude negativa para com a escola e, claro, incorrer em situações de insucesso 

escolar. De acordo com Pedro Silva (2013, p. 75), “nuns casos podemos estar perante 

relações de continuidade, noutros de descontinuidade ou mesmo de choque cultural, de 

aculturação e violência simbólica”. 

 Pedro Abrantes (2011) vai ao encontro do que é defendido por Bourdieu e Passe-

ron (1982), sobretudo por considerar que famílias com maior capital cultural conseguem 

encontrar determinadas estratégias que beneficiam os seus descendentes: “Pesquisas re-

centes têm mostrado que as famílias com maiores capitais culturais, pressionadas por uma 

ideologia securitária e pelo aumento da competição escolar, desenvolvem estratégias in-

cisivas de salvaguarda, para os seus descendentes, de privilégios educativos.” (Abrantes, 

2011, p. 270). Pedro Abrantes (2011) vai ainda mais além ao afirmar que a classe média, 

pelo trabalho pedagógico doméstico que se transforma em vantagens ou facilidades na 

escola, consegue dotar os seus filhos de um ambiente educativo potencializador, inclusive 

no sistema público de ensino. 

 Christian Joppke (2000, p. 26) segue esta linha de pensamento ao desenvolver o 

conceito de Capital social, que Pierre Bourdieu caracteriza como um meio para as famí-

lias privilegiadas maximizar os benefícios do seu capital cultural e capital económico: 

“Social capital refers to the membership in social groups and the profits that can be 

appropriated by the strategic use of social relations in order to improve one’s position. 

For example, membership in exclusive clubs and highly prestigious formal and informal 

associations can explain why the same amount of economic and cultural capital often 

yields unequal returns. Mutual knowledge and acknowledgement among the group mem-

bers is the condition for the efficiency of social capital”. Por outras palavras, o relaciona-

mento em grupos de indivíduos influentes pode se revelar como um fator determinante 

para melhorar as oportunidades disponíveis. Este estabelecimento de ‘contactos’ e de re-

lações assegura determinadas vantagens aos mais influentes em termos de capital social 

mesmo que existam capitais culturais e económicos semelhantes, acentuando-se estas 

discrepâncias no acesso a oportunidades mediante o estatuto social do individuo. 
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David Justino (2010) enquanto procurava apurar as causas para a reduzida taxa de 

escolaridade secundária em Portugal até ao final da primeira década do século XXI, iden-

tificou um problema presente na mentalidade de algumas famílias com baixas habilita-

ções literárias, que desvalorizam os benefícios de os seus filhos estudarem e se enrique-

cerem culturalmente, apenas porque isso nem sempre se traduz em remunerações eleva-

das ou em empregos mais estáveis: “«estudar para quê? Para ir para o desemprego ou 

para ganhar o mesmo ou pouco mais que um trabalhador com o 9.º ano?» A ideia de que 

um «bom canalizador» ou um «bom eletricista» ganha mais que um «doutor» pode ser 

verdade para alguns, mas não é verdade para a esmagadora maioria das situações. Só que 

são estas ideias que fazem o senso comum e que orientam as escolhas e os investimentos 

a fazer” (Justino, 2010, p. 60).  

Estas baixas expectativas, mais comuns em estratos sociais menos instruídos, po-

dem revelar-se tóxicas para determinados alunos, fazendo-os questionar por que motivo 

se devem aplicar na escola uma vez que daí poucos dividendos irão retirar, ou até mesmo 

provocar uma baixa autoestima para com as suas capacidades devido à sua origem social. 

Tal como afirma David Justino (2010, p. 53): “Se o valor social da escola fosse reconhe-

cido por todos, o Estado não tinha a necessidade de determinar a escolaridade obrigató-

ria.”. 

Roberto Carneiro (2007, p. 125) partilha a opinião de David Justino. Ao analisar 

as causas das baixas qualificações dos trabalhadores portugueses, em termos de educação 

e formação, uma das causas que aponta é o contexto familiar: “[os contextos familiares] 

em larga medida adversos, pelos baixos índices de escolaridade «reprodutiva» das suces-

sivas gerações – propiciam ainda decisões de percurso educativo e opções culturais de 

fraca racionalidade face às perspetivas dos mercados de emprego e de retorno económico 

do investimento estratégico em capital humano”  

 Ana Cláudia da Fonseca (2015, p. 33) igualmente não desvaloriza a importância 

que o capital cultural da família tem o aluno: “[…] aspetos que influenciam a dinâmica 

educacional de cada um dos nossos estudantes, assim como o nível cultural dos pais, o 

seu código sociolinguístico, a estruturação do seu meio familiar, a interação da mãe com 

a criança, são tidos como fatores que estando relacionados com o meio social podem 
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influenciar o sucesso escolar, se acontecer o inverso, ou seja, se estas estruturas não esti-

verem bem fundamentadas e modeladas podem ter o sentido oposto, ao invés de potenci-

alizar o sucesso escolar acaba por potencializar o insucesso escolar”. Para além disso, vê 

no capital cultural da família utensílios que tendencialmente ajudam os seus descenden-

tes: “[…] também na família a criança incorpora processos de socialização mediante os 

quais ela não aprende apenas determinados conhecimentos e normas de conduta, como 

também vai ganhando noção do seu papel social, de que para além de aluno é um cidadão, 

e é a partir desta incorporação do seu papel social e que vai ganhando estruturas que lhe 

permitem formar a sua personalidade” (Fonseca, 2015, p. 34). 

 De certo modo, David Justino (2010, p. 88) desvaloriza a capacidade económica 

da família como um fator que influencia o desempenho educativo do aluno, preferindo 

focar as habilitações literárias dos pais e respetivo capital cultural como algo mais deter-

minante: “Nas últimas décadas e um pouco por todo o mundo, reconhece-se que as desi-

gualdades educativas tendem a reproduzir as desigualdades sociais. O problema nem se 

deverá colocar entre os alunos das famílias com maiores rendimentos e património face 

aos alunos provenientes de famílias pobres. Coloca-se sim entre alunos cujas famílias têm 

um elevado nível de escolaridade e de «capital cultural» e aquelas que não têm”. 

 Mas então as chances de sucesso dos alunos já se encontram definidas mesmo 

antes de iniciarem os seus estudos? Como é óbvio, conhecimento e competências não se 

passam de geração em geração como se transmitiam títulos nobiliárquicos no Antigo Re-

gime. Um aluno oriundo de uma família cujo contexto socioeconómico e capital cultural 

é desfavorecido não está condenado logo à nascença ao estatuto social dos seus pais, as-

sim como um aluno proveniente de um contexto mais favorecido não tem garantido um 

futuro promissor, salvo raras exceções. Através de esforço e dedicação, um filho de um 

canalizador pode conquistar as mesmas oportunidades que o filho de um médico. 

David Justino (2010, p. 88) sustenta esta ideia de uma forma muito oportuna: 

“Para muitos, não é a escola que faz diferença, é o nível de escolaridade dos pais dos 

alunos que sustenta a diferença entre a maior ou a menor probabilidade de sucesso edu-

cativo. Se assim fosse, a escola e a educação não passariam de uma ilusão rapidamente 

desfeita pelo grilhão social da família de origem. Seríamos um produto do sucesso ou 
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insucesso dos nossos pais, sem direito a sonhar ou a lutar por um estatuto social mais 

elevado”. 

Bernard Charlot (2000) corrobora esta opinião. Para si, a posição dos pais não é 

transmitida de geração em geração para os filhos como uma espécie de bem deixado em 

testamento. Ela é produzida – ou reproduzida – através de um conjunto de práticas fami-

liares: pelos pais (que ajudam os seus filhos a estudar em casa, levam os filhos a museus, 

concertos e viagens, a aulas de apoio e outras atividades extracurriculares) e pelos filhos 

(que compreendem que não chega ser “filho de” para ter sucesso escolar, precisando as-

sim de se empenhar). Ou seja, para Charlot, o sucesso de um aluno não se trata totalmente 

de uma questão de capital mas sim de trabalho e esforço. Um aluno que inicia a escola 

perante um handicap de capital cultural, pode na mesma obter sucesso mediante o seu 

esforço.   

Uma questão que se deve colocar é se, ao tentar tornar o sistema de ensino o mais 

igualitário possível, não se estará a incorrer numa forma de discriminação? Pedro Silva 

(2013), baseando-se no trabalho de Pierre Bourdieu, considera que ao procurarmos ter 

modelos e currículos escolares uniformes em todo país (não só no caso português), por si 

só já constitui uma forma de discriminação, por considerar os alunos todos iguais. Ora, 

se são todos diferentes, através das suas especificidades étnicas e culturais, por que mo-

tivo devemos ter escolas e currículos iguais para todos? A realidade é que tanto a maioria 

dos projetos educativos das escolas como os currículos em vigor estão normalmente ‘vol-

tados’ para a cultura dominante de cada país. 

Por outras palavras, estamos perante um paradoxo: criam-se situações de desi-

gualdade e discriminação quer se tente adotar um critério igualitário no sistema de ensino, 

algo que em teoria seria o mais correto, mas também se está a discriminar aqueles que 

não se enquadram na maioria étnica e cultural de um determinado país ou região. 

Então o percurso escolar do aluno é definido pelo seu background sociocultural? 

A resposta não é simples. O capital cultural superior de um agregado familiar pode pro-

videnciar uma influência positiva, mas não deve ser encarado como algo determinante. 

Alunos provenientes de um contexto, quer seja cultural ou económico, desfavorecido, 



 

41 

através do seu esforço e dedicação são capazes de obter sucesso num sistema educativo 

que não se encontra voltado para eles. 

 

1.1.3. “Como correu hoje a escola?”  

“Como correu hoje a escola?”, “o que aprendeste hoje na escola?”. Frases tão sim-

ples, mas nostálgicas para alguns de nós. Era uma das primeiras frases que se ouvia 

quando se chegava a casa depois de um dia de aulas, demonstrando o interesse que a 

família tinha pela educação dos seus. Porém, se esta ‘boa memória’ ilustra a realidade de 

alguns, não é o caso de outros. Em certas famílias não se nota interesse pela educação dos 

seus descendentes, quer seja por não compreender os conteúdos que lhe são lecionados 

ou por desvalorizar a importância da educação. Nestes casos, uma ligação próxima entre 

família-aluno-escola não é comum, pelo facto de não se perspetivarem os benefícios da 

mesma. Mas há efetivamente benefícios para o aluno quando notam um maior interesse 

dos seus pais e/ou encarregado de educação na sua educação? Empenham-se mais? Sen-

tem-se mais motivados?  

Pedro Silva (2013) considera que a relação escola-família é composta por uma 

dupla díade, atribuindo-lhe duas vertentes e duas áreas/dimensões de atuação: uma das 

vertentes é a vertente lar, que se refere ao que se passa dentro das residências dos alunos, 

e que, por ação ou omissão, pode ter um enorme impacto no rendimento escolar dos alu-

nos; a seguinte vertente é a vertente escola, que constitui um espaço físico e social onde 

há uma maior hipótese de surtir efeitos educativos; a dimensão de atuação individual, 

que diz respeito à defesa dos interesses diretos através da ação individual, onde, por exem-

plo, se refere ao encarregado de educação que procura defender os interesses do seu edu-

cando em qualquer uma das vertentes, ou seja, tanto em casa como na escolar – através 

de reuniões ou deslocações por livre vontade à escola; e a dimensão de atuação coletiva 

que abarca, a título de exemplo, uma associação de pais que procura zelar pelos interesses 

de todos os pais e alunos, e não apenas do seu próprio filho e/ou educando. 

Para José Matias Alves (2005, p. 07), “a família é a primeira responsável pela 

educação dos filhos. Mas impossibilitada, por razões diversas, de cumprir integralmente 

a sua missão educativa, pede à escola que acolha as gerações jovens e que promova o 
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desenvolvimento integral de todos e cada um”. Acredita que está na família a primeira 

instância educativa dos alunos, ou seja, de onde retiram os seus primeiros valores como 

individuo e as aprendizagens mais básicas – em certos casos ler e escrever as primeiras 

palavras, e as tabuadas mais acessíveis – mas, quando a família não consegue cumprir 

essa ‘missão educativa’ delega à escola essa tarefa. No entanto, a tarefa da escola pode 

ser facilitada ou dificultada consoante o nível de interesse que o encarregado de educação 

demonstra pela vida escolar do seu educando. Sebastião (s/d, p. 284, apud Santos, 2015, 

p. 21) considera que a família gere o percurso escolar dos seus descendentes “seja através 

da mobilização familiar em torno de objetivos e aprendizagens escolares […], da tentativa 

de controlo dos fatores educacionais (como a escolha da escola, da turma e dos professo-

res), ou ainda o trabalho de motivação dos docentes para o percurso escolar dos filhos”. 

Segundo Davies (1989), Santiago (1993) e Davies-Kean (2005), pais com reduzi-

das habilitações literárias e provenientes de estratos socioeconómicos mais desfavoreci-

dos, de um modo geral, não se envolvem na vida escolar dos seus filhos (apud Costa, 

2018). Contudo, seria injusto afirmar que apenas agregados familiares de um estrato eco-

nómico e cultural mais favorecido, revelam interesse pela vida escolar dos seus filhos. 

Apesar de ainda existirem situações em que isso se verifica, predominantemente em fa-

mílias com um menor capital cultural, noutras os pais encaram a educação como uma 

espécie de ‘saída’ que permite aos seus descendentes uma vida melhor que a sua, e por 

isso empenham-se ao máximo para lhes garantir o melhor ensino possível. Ana Diogo 

(2010, apud Costa, 2018) partilha de uma opinião semelhante, pois considera que mesmo 

que alguns pais, pela sua insuficiente instrução escolar, não consigam ajudar os seus fi-

lhos em certas tarefas relacionadas com a escola, não perdem o interesse.  

Gonçalo Duque (2009) na sua dissertação de mestrado em que procura analisar 

questões relacionadas com a exclusão social dos alunos da freguesia da Ameixoeira (atu-

almente freguesia de Santa Clara), refere que os jovens oriundos de um contexto social 

desfavorecido que foram inquiridos para o estudo revelam a existência de interesse por 

parte dos seus pais e familiares para com o seu percurso escolar, mas que esse interesse 

não se converte em termos práticos. Para além disso, as conversas que mantinham nos 
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seus agregados familiares tinham um cariz superficial que não contribuía para a sua esti-

mulação cognitiva. 

Pedro Silva (2013), socorrendo-se da tipologia criada por Stephen Stoer e Luiza 

Cortezão e utilizada por si e Stoer num trabalho realizado em 2005, define dois tipos de 

posturas parentais/paternais: de um lado, existem os pais que apresentam uma postura de 

indiferença, resistência ou não participação no contexto escolar – que apelida de “pai 

ausente ou hostil”, mais comum no Norte rural e semirrural de Portugal –, e de outro lado 

há os pais que correspondem aos requisitos da escola, aquilo que apelida de “pai respon-

sável”. Dentro da tipologia que designa ser o “pai responsável”, existe o “pai-colabora-

dor” que se limita a responder às necessidades da escola quando solicitado e o “pai-par-

ceiro” que demonstra maior proatividade na sua participação em contexto escolar. 

De acordo com Patrícia Santos (2015, p. 20-21), é benéfico para os alunos um 

certo “controlo parental” durante o seu percurso escolar e educativo. A família tem a 

capacidade de fabricar e ajustar uma escola à sua medida, tendo em conta que é “produ-

tora” do bem escolar, ou seja, a criança/aluno. Todavia, este fenómeno de controlo paren-

tal pode potencial em alguns casos desigualdades sociais tendo em conta que estratégias 

pensadas de modo diferente por famílias de contextos sociais também divergentes, vão 

influenciar as trajetórias e representações escolares dos alunos. 

Na opinião de Fonseca (2015), há cada vez mais a preocupação dos pais e/ou en-

carregados de educação em estreitar a relação escola-família, mostrando mais interesse 

no desempenho escolar dos seus educandos. Conversam sobre questões da escola e par-

ticipam ajudando-os a fazer os seus trabalhos de casa, afirmando inclusive que temos 

assistido a uma verdadeira mudança de paradigma educacional na visão das famílias. Efe-

tivamente nunca houve um interesse tão elevado dos pais pela vida escolar dos seus filhos, 

independentemente do estrato económico e cultural da família, apesar de as motivações 

serem diferentes – uns esforçam-se para que os seus descendentes adquiram o mesmo 

capital cultural e oportunidades que eles tiveram, enquanto outras famílias procuram a 

mobilidade social ascendente dos seus filhos – o objetivo é o mesmo: assegurar a quali-

dade da educação dos seus filhos para lhes garantir um futuro melhor. 
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 Ao colocar em enfoque a ligação de proximidade entre a escola e a família dos 

alunos, assim como os seus potenciais benefícios, não se deve esquecer que esta é uma 

relação com dois intervenientes. Se por um lado o interesse das famílias em participar 

ativamente na vida escolar dos descendentes ainda não é uma realidade comum a todos, 

por outro a abertura das instituições de ensino às famílias também deve ser encarado como 

algo relativamente recente. 

Rui Canário (1992, apud Silva, 2013) relembra que uma das maneiras mais efici-

entes de se avaliar a abertura da escola às famílias, passa por perceber a forma como ela 

trata os seus alunos. Apesar de os alunos constituírem uma parte fundamental da comu-

nidade escolar, não significa obrigatoriamente que a cultura de todos os alunos é igual-

mente valorizada e respeitado. Nas palavras de Pedro Silva (2013, p, 76), “uma escola 

multicultural não se revela necessariamente intercultural”. 

De acordo com Ana Sofia Costa (2018, p. 24), a realidade portuguesa de meados 

do século XX era que “sempre que a escola se abria para receber os pais, encarregados de 

educação e famílias dos alunos, raramente era por bons motivos. Visitavam a escola ape-

nas para desempenhar o papel de mero espectador, sem qualquer importância para as 

funções escolares. Esta era uma visão escolar parental que predominou nas escolas dos 

países ocidentais durante muitas décadas”. Por outras palavras, não existia uma partici-

pação ativa dos pais na vida escolar dos seus filhos, tendo cada ator social o seu papel 

bem definido no sistema de ensino: os pais não se ‘intrometiam’ nas funções da escola e 

vice-versa. Esta realidade não era exclusiva a Portugal, uma vez que Zabalza (1996) re-

lembra que em Espanha, de forma semelhante, não existia uma cultura de abertura esco-

lar, salvo em experiências pontuais cuja iniciativa normalmente partia de professores es-

pecíficos e não da escola. 

As escassas ocasiões onde se verificava a participação dos pais na vida escolar 

dos seus filhos era nos colégios privados. Face ao estatuto socioeconómico da família, as 

instituições demonstravam alguma recetividade na sua participação, algo que na opinião 

de Ana Sofia Costa (2018, p. 24) “demonstra desde logo um desequilíbrio social e uma 

discriminação com base socioeconómica”. Quanto à escola pública, não existia interesse 

em que os pais tivessem um papel ativo na educação dos seus filhos, sendo que quando 
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se deslocavam à escola era relacionado maioritariamente com questões de mau compor-

tamento ou pelo aproveitamento insuficiente (Costa, 2018).  

Na década de 60 do século XX, o estabelecimento da obrigatoriedade do 6.º ano 

de escolaridade para ambos os sexos, que marcou o início do processo de ‘massificação’ 

do ensino, foi gradualmente rompendo o paradigma de que a escola se encontrava ‘fe-

chada’ aos pais. Segundo Diogo (2010) e Sousa e Sarmento (2010), a referida massifica-

ção do ensino a partir da década de 1960 iniciou uma mudança na mentalidade da socie-

dade portuguesa, passando o ensino a ser encarado como algo importante, não só pelo 

aumento da literacia, mas também para aquisição de um mais amplo leque de conheci-

mentos uteis para o mercado de trabalho (apud Costa, 2018, p. 25). Esta seria a realidade 

do ensino em Portugal até à Revolução dos Cravos, uma vez que só com a democracia se 

verificou um verdadeiro boom da escolarização, algo que será abordado num subcapítulo 

mais à frente.  

  A gradual abertura do sistema de ensino aos pais motivou a necessidade de as 

escolas criar um ‘agente’ capaz de intermediar a essa ligação. A solução encontrada foram 

os diretores de turma. Nas palavas de José Matias Alves (2005, p. 07), “entre outras tare-

fas, está incumbido de ser o elo de ligação privilegiado entre a escola e a família. Por isso, 

no seu horário semanal, dispõe sempre, durante o tempo de aulas, de uma hora de atendi-

mento de pais e encarregados de educação”. Atualmente, o papel de um diretor de turma 

é de extrema importância. Revela-se como o intermediário de todas as situações que a 

escola deseje ou precise de informar os pais e/ou encarregado de educação, quer seja por 

causa de situações preocupantes (mau comportamento, faltas ou fraco aproveitamento) 

ou situações de mérito (comportamento e atitudes exemplares ou excelente aproveita-

mento), mas também é o ponto de contacto da família com a instituição de ensino para o 

que for essencial. 

 Apesar da relevância desta relação de proximidade entre família e a escola, não se 

pode esquecer o principal beneficiário desta nesta equação: o aluno. Esta cooperação com 

o intuito de providenciar ao aluno um melhor acompanhamento na sua vida escolar traz 

consigo, aparentemente, apenas benefícios. Na opinião de Miguel A. Zabalza (1996) a 

participação dos pais enriquece o trabalho desempenhado nas escolas, dado que em certas 
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situações a presença dos pais pode valorizar determinados eventos e até motivar os seus 

filhos, sendo igualmente positivo para os pais uma vez que lhes permite contactar direta-

mente com o ambiente escolar em que os seus filhos estão inseridos, o que lhes será útil 

para uma melhor atuação educativa em casa. 

 Este maior acompanhamento que os alunos experienciam, fruto da proximidade 

entre a escola e família, geralmente converte-se num melhor aproveitamento escolar, 

visto que também em casa encontra ajuda para algumas das dificuldades que demonstram 

– consoante a capacidade que os pais têm para os ajudar – ou pelo menos será comunicado 

à escola que o aluno revela dificuldades em determinado conteúdo. Ana Cláudia da Fon-

seca (2015) considera que a partir de determinado ponto da sua vida escolar, o aluno irá 

necessitar de apoio para a resolução de alguma tarefa enviada como trabalho de casa, 

sendo que aí é importante a existência alguém que o apoie e motive. Para além disso, 

afirma que esse apoio será mais eficiente se, tal como já referimos, se existir um diálogo 

construtivo entre escola e família. 

 Ana Cláudia da Fonseca (2015) recorda que, para além do apoio e interesse dos 

pais, a existência em casa de materiais necessários ao estudo – conexão à internet, com-

putador, livros, etc. – são fundamentais para potencializar desempenho dos alunos. No 

entanto, neste aspeto o estrato socioeconómico de que os alunos provêm volta a ter im-

portância. Apesar de ser cada vez menos comum conhecer um aluno sem computador, e 

até mesmo sem ligação à internet em casa, não é uma realidade tão distante. 

Apenas nos finais da primeira década do século XXI, por intermédio da ação do 

Programa e-iniciativas, inserido no Plano Tecnológico do XVII Governo Constitucional, 

se verificou uma tentativa por parte do Estado português de aumentar os níveis de literacia 

digital do país, de forma a Portugal se aproximar dos níveis de desenvolvimento dos paí-

ses mais avançados da União Europeia. Tal como o indicado na resolução do Conselho 

de ministros n.º 190/20056 em que foi aprovado, “o Plano Tecnológico aposta não apenas 

na concretização de um plano de ação para levar à prática um conjunto coerente de me-

didas que visam estimular a criação, a difusão, a absorção e o uso do conhecimento em 

 
6 https://data.dre.pt/eli/resolconsmin/190/2005/12/16/p/dre/pt/html (consultado a 29/08/19). 

https://data.dre.pt/eli/resolconsmin/190/2005/12/16/p/dre/pt/html
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Portugal, como alavanca do desenvolvimento económico sustentado, mas também na cri-

ação de uma dinâmica institucional favorável ao crescimento e ao desempenho competi-

tivo dos agentes económicos sediados no País”. 

Porém, apesar da extensão desta iniciativa, nem todos os alunos foram abrangidos 

e em certos casos os computadores não eram gratuitos, consoante o escalão de subsídio 

escolar do aluno. De qualquer forma, os ´famosos’ computadores das e-iniciativas foram 

os primeiros computadores de muitos alunos cujo poder de compra dos pais não lhe per-

mitiam anteriormente adquirir um. Confesso sentir alguma nostalgia quando me deparo 

com um Magalhães. O programa e-escolas, uma das e-iniciativas, foi encerrado pelo Es-

tado em 2015, o que significa que mais uma vez os alunos precisam de recorrer ao poder 

de compra do seu agregado familiar para adquirir um computador, algo que é cada vez 

mais fundamental para a educação. Se é verdade que o dinheiro não garante obrigatoria-

mente uma melhor educação, também se deve admitir que ajuda bastante. 

Para além da capacidade que os pais possuem para ajudar os seus filhos a realizar 

os trabalhos de casa e a existência de determinadas ferramentas necessárias ao seu estudo, 

o apoio prestado em centros de estudo revela-se cada vez mais como uma forma de po-

tencializar as capacidades e mitigar as dúvidas dos alunos, visto se tratar de um ensino 

mais pessoal e especializado, longe das turmas superlotadas da escola. A falta de tempo 

de certos pais para ajudar os seus filhos a estudar ou a falta de conhecimentos em certas 

áreas, levou a que se tenha tornado frequente recorrer a centros de estudo, ATL’s e aca-

demias, onde, tal como Pedro Silva (2013) afirma, muitos dos alunos fazem os trabalhos 

de casa. Contudo, os serviços destas instituições não são gratuitos e nem todos os agre-

gados familiares podem usufruir deles. 

Na ótica de Miranda et al (2012, apud Costa, 2018, p. 26), os pais com habilitações 

literárias superiores e provenientes de um estrato socioeconómico mais favorecido, são 

os que passam mais tempo com os seus filhos e acompanham com maior atenção a sua 

vida escolar, mas quando, por uma questão de tempo ou inaptidão, não conseguem ajudar 

os seus filhos em determinadas tarefas escolares, optam por recorrer a instituições desti-

nadas a esse efeito, fruto da consciência que têm das dificuldades dos seus filhos e porque 

podem pagar esses serviços. 
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Quando existe uma relação entre família-aluno-escola mais próxima também per-

mite que haja um cunho mais pessoal. Possibilita à escola conhecer melhor o contexto de 

onde provém o aluno, assim como algumas das suas necessidades mais específicas ou 

possíveis problemas domésticos. Tal como Ana Cláudia da Fonseca (2015, p. 38) recorda, 

“a nossa missão [do professor], não é apenas lecionar o que está no programa, é perceber 

em que contexto os nossos alunos estão a aprender, se têm o apoio necessário em casa, 

identificar as famílias em risco para tentar sinalizar problemas e tentar solucionar alguns”. 

Por outras palavras, também cabe à escola – na figura do diretor de turma ou de determi-

nado professor – perceber o contexto donde o aluno é oriundo e se está com algum pro-

blema pessoal que prejudica a sua atenção. Zabalza (1996) corrobora esta premissa, ao 

considerar que a presença dos pais em contexto escolar permite aos professores perceber 

melhor o contexto do aluno e a forma como os pais se relacionam com os seus filhos. 

Pedro Silva (2009, apud Silva, 2013) indica que investigações recentes revelam 

que quando existe uma relação de proximidade entre a escola e as famílias, os docentes 

tendem a demonstrar maior autossatisfação profissional, as famílias sentem-se valoriza-

das socialmente (especialmente em meios mais desfavorecidos), as associações de pais 

veem o seu papel cumprido e o crescer a sua legitimidade social, e as comunidades, par-

ticularmente em meios populares, podem associar a sua relação de proximidade com a 

escola como um símbolo da sua identidade. Todavia, tal como Annette Lareau (1989, 

apud Silva, 2013) relembra, se em alguns casos a relação com a familia foi identificada 

como um fator muito positivo na experiência profissional dos professores, noutros reve-

lou-se um autêntico calvário. Por outras palavras, nem sempre a relação é positiva, de-

pendendo consideravelmente das pessoas com que se contacta. 

Se por um lado quando a relação escola-família é positiva revela-se benéfica para 

o aluno, por outro, quando é negativa ou conflituosa pode torna-se problemática. Na opi-

nião de Pedro Silva (2013), a principal razão para que este problema ocorra é quando se 

verifica uma intromissão nas competências de cada um dos atores sociais – quer sejam os 

pais a criticar ou intrometerem-se no papel do docente, ou a escola a questionar a ação 

educativa da família. Uma má relação entre a escola e a família tendencialmente afetará 

em primeiro lugar o aluno. Quando o aluno é proveniente de um contexto social mais 
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favorecido este receio não está tão presente, no entanto, quando é originário de um con-

texto mais ‘humilde’, tendencialmente nota-se um maior cuidado por parte dos pais para 

evitar situações de conflito com os professores que possam prejudicar os seus filhos7. 

1.2. Do bairro para o (in)sucesso 

Por muito que se tente, quando uma escola é frequenta por alunos de minorias 

étnicas e culturais, ou então provenientes de zonas problemáticas e desfavorecidas, veri-

fica-se um certo preconceito e cautela. São sempre tratados com ‘um pé atrás’ e com 

algum receio. A questão que se deve colocar é: porquê? Em pleno século XXI, o Homem 

não consegue ver além da proveniência do aluno e tratá-lo como igual? Ou será que exis-

tem alunos prejudicados pelo local onde habitam? 

 

1.2.1. A importância de onde se nasce 

Em pleno século XXI, o individuo ainda é ‘julgado’ pelo local onde nasce ou onde 

reside? Apesar de não ser algo tão denunciado como era no passado, nota-se que há um 

certo preconceito para com indivíduos provenientes, por exemplo, de bairros sociais. 

Quem for morador da cidade do Porto estará a mentir se disser que não tem um pouco de 

receio dos infames bairros do Aleixo e do Cerco, e o mesmo se aplica em Lisboa aos 

bairros da Bela Vista e da Jamaica. Por outras palavras, mesmo que se tente não associar 

determinados indivíduos à má-fama da sua proveniência, por vezes torna-se difícil. 

E quanto às crianças? Também se ajuízam arbitrariamente crianças apenas pelo 

local de onde provêm? Infelizmente sim. Mesmo que a sua procedência não tenha qual-

quer influência nas suas atitudes, valores e mesmo rendimento escolar, ainda se nota nas 

escolas – neste caso nos próprios professores - uma certa discriminação para com estes 

alunos oriundos de contextos mais problemáticos. Como se consegue incutir nos jovens 

 
7 Existe uma maior probabilidade de famílias com um maior capital cultural questionarem a ação educativa 

e pedagógica de um determinado docente, pelo seu maior conhecimento de certos conteúdos que são leci-

onados aos seus educandos. Quando se trata de família com um menor capital cultural, tendencialmente, a 

crítica que é apontada ao docente recai na sua ação pedagógica para com o aluno.  
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princípios como a igualdade e o respeito, quando os adultos com que contactam, mesmo 

que inadvertidamente, ainda os sujeitam a uma certa doutrina de discriminação? 

Guerra (2001, p. 49, apud Duque, 2009, p. 11) refere que os espaços habitacionais 

constantemente se revelam como espaços de segregação: “A localização espacial não é 

indiferente, pois o próprio espaço pode contribuir para aprofundar as dimensões da ex-

clusão social. A segregação social e espacial vem frequentemente em conjunto, e os mo-

dos de socialização negativa, de precariedade das condições de vida urbana, aprofundam 

as dimensões de pobreza e de exclusão social”. 

Ao se abordarem temas relacionados com a exclusão social em determinada re-

gião, além de se perspetivar a vertente geográfica, não se pode negligenciar o seu caráter 

social. Portanto, é obrigatório compreender a mentalidade e a cultura dos indivíduos que 

lá habitam. Quem são as pessoas que residem nestas zonas problemáticas e desfavoreci-

das? Por norma, são sujeitos em situações económicas complicadas e com baixas habili-

tações literárias. Pelo menos este é o estereótipo mais comum. A fama que persegue estas 

zonas, nomeadamente os bairros sociais, não é a mais desejável: frequentemente são ca-

racterizadas como locais onde a violência e a criminalidade proliferam, apesar de nem 

sempre corresponder à realidade. Porém, ‘pelas ações de alguns pagam todos’. Por outras 

palavras, indivíduos sem qualquer historial de ligação a atividades ilícitas são qualifica-

dos pelos mesmo prisma dos que efetivamente o possuem. 

Além das questões relacionadas com a criminalidade, é necessário perspetivar-se 

o choque cultural resultante da convivência entre etnias e culturas díspares. É frequente 

coexistirem em bairros sociais diferentes nacionalidades com predisposições culturais e 

valores distantes, que em situações extremas podem levar a episódios de conflito. Tal 

como é percetível através da análise das figuras n.º 1 e 2, no ano aluno letivo de 2013/14, 

a maior concentração de alunos com dupla nacionalidade ou nacionalidade estrangeira no 

ensino secundário verificava-se na área metropolitana de Lisboa. Não é algo que deva 

causar surpresa porque, para além de ser a região da capital, também é onde está presente 

o maior número de bairros sociais, onde habitam muito emigrantes cuja capacidade eco-

nómica é tendencialmente reduzida. 
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Se os bairros sociais retratam um pouco a realidade das zonas desfavorecidas das 

áreas urbanas, o mesmo não se aplica às zonas rurais onde os preconceitos são diferentes. 

Os seus habitantes não são julgados por questões ligadas à criminalidade ou violência, 

mas sim devido ao reduzido capital cultural que existe em certas regiões. No caso portu-

guês, são ancestrais as assimetrias em termos de desenvolvimento entre Litoral e Interior. 

Se para muitos Portugal é apenas Lisboa e Porto, não estão totalmente enganados. Cin-

gindo-nos aos dados estatísticos alusivos à distribuição da população pelo país, dos pouco 

mais de 10 milhões de residentes, quase 4 milhões habitam nas áreas metropolitanas de 

Lisboa e Porto8. Se analisássemos a discrepância de densidade populacional entre o Lito-

ral e Interior a realidade seria ainda mais alarmante. 

 
8 https://www.pordata.pt/DB/Municipios/Ambiente+de+Consulta/Tabela (consultado a 11/07/19). 

 

Figura 1 – Mapa alusivo à percentagem de 

alunos com dupla nacionalidade, por 

agrupamento, no ensino secundário em 2013/14. 

Fonte: Atlas da Educação (2017). 

 

 

Figura 2 – Mapa alusivo à percentagem de alunos 

com nacionalidade estrangeira, por agrupamento, 

no ensino secundário em 2013/14. Fonte: Atlas da 

Educação (2017). 

 

https://www.pordata.pt/DB/Municipios/Ambiente+de+Consulta/Tabela
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Os mais tendenciosos geralmente associam as aldeias à agricultura e os seus ha-

bitantes ao analfabetismo. Esse analfabetismo efetivamente existe, porém, em faixas etá-

rias muito restritas9. Aliás, os problemas que Portugal enfrenta para instruir a sua popu-

lação não é um problema novo. Tal como David Justino (2010, p. 16) recorda, “por mea-

dos do século XIX, Portugal apresentava uma das mais baixas taxa de escolarização da 

Europa (aproximadamente 15%) e esse último lugar, bem no fundo da tabela, repetia-se 

um século depois, não obstante termos passado para uma taxa de 55%”. Tal como é do 

senso comum, ainda existe um pouco por todo o território português alguns resquícios de 

um analfabetismo que outrora foi generalizado, particularmente junto das faixas etárias 

mais idosas, e mais comum no sexo feminino. Não iremos entrar aqui em muitos detalhes 

relativamente às causas pois serão abordadas no subcapítulo seguinte. 

A necessidade de os filhos trabalharem para ajudar o agregado familiar era uma 

realidade comum, o que significava que muitas vezes a escolaridade mínima obrigatória 

fosse o máximo a que as crianças podiam ambicionar. Em certos casos, particularmente 

em regiões mais do Interior onde o controlo do Estado era mais reduzido, nem a escola-

ridade mínima obrigatória era cumprida. Particularmente as mulheres, cuja educação era 

desvalorizada pelos pais, visto que o principal interesse seria assegurar um casamento 

estável, muitas vezes nem chegavam a frequentar a escola. 

A solução encontrada pelo Estado para tentar reduzir o impacto que determinados 

handicaps familiares e habitacionais impunham, manifestou-se através de medidas de 

Educação Compensatória. De acordo com Lopes (2012, apud Santos, 2015, p. 25), estas 

medidas encaram a escola como um instrumento promotor da igualdade de oportunidades 

e de acesso a certas aprendizagens e recursos, sendo, para além disso, reconhecida como 

um meio para solucionar a exclusão social e educativa. No entanto, a Educação Compen-

satória também encontrou algum ceticismo: Para Bernstein (1971, apud Santos, 2015), 

se considerarmos as desigualdades educativas como fruto de determinadas ‘carências’ do 

agregado familiar do aluno – quer sejam de caráter cultural ou económico – deve ser então 

 
9 De acordo com o Censos 2011, ainda existiam quase meio milhão de indivíduos analfabetos em Portugal, 

mais de metade eram do sexo feminino. 
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encarado como algo extraescolar, invalidando a necessidade de se interferir com a orga-

nização escolar.  

O Programa TEIP foi a tentativa portuguesa de Educação Compensatória. Teve 

início no ano de 1996 por intermédio do despacho n.º 147-B/ME/96, sofrendo algumas 

revisões através do despacho normativo n.º 55/2008 (TEIP2) e encontrando a sua com-

posição atual em 2012 pela ação do despacho normativo n.º 20/2012 (TEIP3). Os TEIP 

ou Territórios Educativos de Intervenção Prioritária - inspirados pelas Zones D’Education 

Prioritaire francesas de 1988, pelo Relatório Coleman estadunidense de 1966 e pelo Re-

latório britânico de Plowden (1967) (Lopes, 2012, apud Santos, 2015) – é uma iniciativa 

governamental implementada em escolas/escolas não agrupadas que se localizam em 

territórios económica e socialmente desfavorecidos, marcados pela pobreza e exclusão 

social, onde a violência, a indisciplina, o abandono e o insucesso escolar mais se mani-

festam10. A abrangência do programa em finais da década de 2010 é notável: segundo os 

dados presente no site da Direção-Geral da Educação, está implementado em 137 agru-

pamentos de escolas e/ou escolas não agrupadas, distribuídas pelas 5 áreas da Direções 

de serviços da Direção-Geral de Estabelecimentos Escolares (de acordo com os NUTS 

II). Portanto, destes 137 agrupamentos, 49 estão no Norte, 13 no Centro, 46 em Lisboa e 

Vale do Tejo, 18 no Alentejo e 11 no Algarve11. 

Segundo Patrícia Santos (2015), o Programa TEIP disponibiliza recursos que per-

mitem a resolução de determinados handicaps existentes fora do contexto escolar que se 

repercutem diretamente nas escolas, tentando combater a indisciplina, o abandono escolar 

e o insucesso escolar. Considera que este Programa vai além da Escola, dos alunos e dos 

assistentes operacionais, procurando envolver toda a comunidade em redor da Escola. Ou 

seja, tem o propósito de englobar os pais dos alunos, instituições e empresas, de modo a 

que o seu esforço conjunto se traduza no sucesso educativo dos alunos. Para Lopes (2012, 

p. 09, apud Santos, 2015, p. 27), o Programa TEIP tem como objetivo uma “ação com-

pensatória, baseada no princípio de que o sistema pode e deve compensar a desigualdade 

 
10 Tal como referido nos objetivos do Programa TEIP disponíveis no site da Direção-Geral da Educação: 

http://www.dge.mec.pt/teip (consultado a 01/08/2019). 

11 http://www.dge.mec.pt/rede (consultado a 01/08/2019). 

http://www.dge.mec.pt/teip
http://www.dge.mec.pt/rede
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através de uma prioridade em termos de meios (dar mais a quem tem menos) e de atenção 

(projetos, formação e avaliação) […], quer na criação de infraestruturas […] quer ainda 

na integração dos ciclos […] e no combate ao absentismo, abandono e insucesso escolar”. 

Mas como o Programa se traduz em resultados concretos? Abrantes et al. (2011, 

apud Santos, 2015) construíram uma síntese dos resultados da avaliação do impacto so-

cial e escolar em 7 escolas TEIP, onde concluíram que o TEIP2, apesar de não ter o 

mesmo efeito em todas as escolas, contribuiu para o seu desenvolvimento, gestão de re-

cursos e oferta educativa, mas relativamente pouco para a melhoria das práticas pedagó-

gicas. Para além disso, registou-se uma redução dos casos de indisciplina e das taxas de 

abandono e insucesso escolares. As perceções do Programa são variadas: pais e profes-

sores consideram ser um elemento valorizador do território e da escola, mas a participação 

da população e das entidades locais não foi a mais efetiva. 

Um estudo semelhante de Lopes (2012, apud Santos, 2015), que avalia o alcance 

do Programa em 4 escolas no âmbito do Projeto Observatório dos TEIP, conclui que a 

não sequenciação dos projetos escolares, precaridade do pessoal docente e assistentes 

operacionais dificulta o sucesso do programa, agravado ainda mais pela difícil articulação 

entre a escola e a comunidade envolvente. Porém, notou-se novamente o recuo do aban-

dono e insucesso escolares, assim como dos casos de indisciplina. 

Não descurando o seu alcance e importância, o Programa TEIP não é a única ini-

ciativa do género. O Programa EPIS12 ou “Empresários Pela Inclusão Social”, fundado 

em 2007, tem como objetivo estratégico combater o insucesso e abandono escolar, recor-

rendo à prevenção e remediação de fatores de risco e à indução de fatores externos que 

podem colocar em causa o sucesso dos alunos. Nesse mesmo ano, elaborou um programa 

de boas práticas de gestão das escolas, em colaboração com o Ministério da Educação, o 

Conselho de escolas e a McKinsey & Company, que contou com a colaboração e partici-

pação de mais de 500 escolas. O seu alcance geográfico é igualmente considerável, uma 

vez que, entre 2009 e 2012, colaborou com 120 escolas de 60 concelhos, igualmente apoi-

adas pelo Programa Rumo ao Futuro. A EPIS desenvolveu, em 2011, um programa de 

bolsas de estudo destinado a alunos carenciados, sendo que as “bolsas sociais EPIS – 

 
12 https://www.epis.pt/homepage (Consultado a 29/08/19). 

https://www.epis.pt/homepage
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Escolas pelo futuro”, têm como objetivos prestar apoios a alunos carenciados durante o 

ensino secundário e universitário e sinalizar boas práticas de inclusão social. Desde 2011 

foram atribuídas 296 bolsas sociais e sinalizadas 67 escolas e instituições pelas suas boas 

práticas de inclusão social13. 

Se é difícil apurar, em termos estatísticos, as implicações que o meio habitacional 

exerce nos alunos dentro das áreas urbanas, o mesmo não se pode dizer da comparação 

entre as áreas rurais e as áreas urbanas. Através da análise da componente geográfica em 

diversos estudos da área da educação, é possível avaliar se os alunos das áreas urbanas 

do Litoral efetivamente obtêm melhores resultados que alunos do Interior, região tenden-

cialmente ruralizada e menos desenvolvida. O Atlas da educação coordenado por David 

Justino e Rui Santos (2017) apresenta dados muitíssimo pertinentes para este estudo. To-

davia, não devem ser encarados com um caráter absoluto uma vez retratam valores esta-

tísticos. Desta forma, devem somente ser interpretados de um ponto de vista comparativo, 

tal como se pretende nesta reflexão. 

Os dados estatísticos deste estudo coordenado por Justino e Santos (2017) revelam 

que em 1991 existia uma elevada concentração da escolarização no Litoral, particular-

mente na região de Lisboa (no triângulo Lisboa, Cascais, Sintra), na do Porto e no conce-

lho de Coimbra, tal como é visível na figura n.º 3. Num ‘segundo’ patamar encontram-se 

algumas cidades capitais de distrito (Faro, Évora, Aveiro, Santarém, Braga e Vila Real). 

A tendência revelada nos dois momentos censitários procedentes, em 2001 e 2011, foi de 

que as cidades do Interior, predominantemente as capitais de distrito, beneficiando da 

presença de serviços públicos, registaram um aumento nos índices de escolaridade dos 

seus habitantes, tal como é visível na figura n.º 4. Ou seja, o movimento de urbanização 

do Interior foi acompanhado por um esforço em termos de aposta na educação. 

 
13 https://www.epis.pt/escolas-de-futuro/bolsas-sociais (Consultado a 29/08/19). 

https://www.epis.pt/escolas-de-futuro/bolsas-sociais
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Através de uma simples comparação entre as figuras n.º 3 e 4 – em que é percetível 

a diferença de média de anos de escolaridade entre os diversos concelhos – é facilmente 

observável o déficit em termos de anos de escolaridade entre os habitantes do Interior e 

os do Litoral. Mesmo com a subida da escolaridade média da população entre 1991 e 

2001, as assimetrias regionais mantiveram-se. As exceções à regra são os concelhos sede 

de distrito, que grosso modo apresentam valores semelhantes aos do Litoral. Em 2011, 

este referido déficit estava particularmente presente nos concelhos do Norte do país. 

Através da comparação entre os valores apresentados nos Censos de 1991 e 2011 

é percetível o peso que as faixas etárias idosas têm na média de cada concelho. Quando a 

análise apenas engloba a faixa etária compreendida entre os 25 e os 44 anos a média de 

escolaridade é substancialmente mais elevada do que quando os valores abarcam também 

os habitantes entre os 45 e 64 anos. Os motivos são evidentes, prendendo-se maioritaria-

mente com a evolução da escolaridade em Portugal desde a segunda metade do século 

XX até à atualidade, o que torna natural que as faixas etárias mais jovens possuam habi-

litações literárias em média superiores às gerações anteriores. Esta informação é compro-

vável através da comparação dos dados presentes na figura n.º 5, onde está representada 

 

Figura 3 – Mapa da escolarização média, em 

anos, da população portuguesa por concelho, 

em 1991. Fonte: Atlas da Educação (2017). 

 

 

 

Figura 4 – Mapa da escolarização média, em 

anos, da população portuguesa por concelho, 

em 2011. Fonte: Atlas da Educação (2017). 
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a escolaridade média das faixas etárias entre os 25 e 44 anos ao nível de anos de escola-

ridade em 2011, e na figura n.º 6, que retrata a escolaridade média das faixas etárias entre 

os 25 e os 64 anos em termos de anos de escolaridade em 2011: 

 

  

Tal como antecipado, nota-se o peso que a faixa etária entre os 45 e os 64 tinha na 

média de escolaridade da população portuguesa em 2011. Olhando para os dois mapas, 

verifica-se que, enquanto a legenda/valores da figura 5 termina em 12.97 (no caso da 

população entre os 25 e 44 anos), no outro, correspondente à figura 6, o valor vai apenas 

até 11.62. Na nossa perspetiva, isto significa que a faixa entre os 45 e os 64 anos, será a 

responsável por este abaixamento da escolarização média, em linha com o que vimos 

afirmando. Por outras palavras, quando apenas se apura a média de escolaridade da po-

pulação mais jovem (entre os 25 e os 44 anos) assiste-se a um aumento de quase 1 ano de 

escolaridade em cada um dos níveis da escala em relação a quando também se englobam 

as faixas etárias ‘idosas’ – entre os 45 e 64 anos. No entanto, o seu impacto já não é tão 

‘nefasto’ como nos censos de 1991 e 2001. 

 

Figura 5 – Mapa da escolarização média da 

população 25-44 anos, em anos, por concelhos, 

em 2011. Fonte: Atlas da Educação (2017). 

 

Figura 6 – Mapa da escolarização média da 

população 25-64 anos, em anos, por concelhos, 

em 2011. Fonte: Atlas da Educação (2017). 
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A tendência é as habilitações literárias aumentarem o que consequentemente pro-

vocará que cada vez se note menos o impacto da população idosa em estudos deste cará-

ter, uma vez que as gerações vão-se substituindo. Provavelmente em 2021 o impacto será 

ainda mais reduzido. Se em 1991 o peso das faixas etárias mais idosas era considerável 

em certos concelhos do Interior – não ultrapassando o ensino primário em algos casos 

mais extremos – comparativamente as do Litoral, o mesmo já não é tão visível em 2011. 

Apesar de a média de escolaridade dos concelhos do Litoral continuarem a ser superior 

aos do Interior, o peso é menor que há 20 anos e, tendencialmente, em 2021 será ainda 

mais reduzido. Estes dados demonstram a gradual aproximação dos índices de escolari-

dade do Interior aos do Litoral. 

 Justino & Santos (2017) também calcularam o Coeficiente de Gini relativo à de-

sigualdade de escolarização da população portuguesa entre 1991 e 2011. Os resultados 

aparentam ser motivadores: “entre 1991 e 2011, o indicador de desigualdade reduziu-se 

praticamente a metade, passando de um elevado coeficiente de 0.76, num máximo teórico 

de 1, para pouco menos de 0.4. O ritmo de queda parece ter sido constante” (Justino & 

Santos, 2017, p. 14). Porém, não quer dizer que os valores sejam idênticos em todo o país 

tal como se pode analisar através da figura n.º 7, onde está representado o coeficiente de 

Gini dos concelhos portugueses em 1991 e em que se verifica uma taxa mais elevada nos 

concelhos do Interior relativamente aos do Litoral, e na figura n.º 8, alusiva ao coeficiente 

de Gini nos concelhos portugueses em 2011 e que do mesmo modo se nota uma percen-

tagem superior nos concelhos do Interior: 
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Tal como acima mencionado, em ambos os mapas é visível existência de um Co-

eficiente mais elevado nos concelhos do Interior, particularmente no Norte, o que ajuda 

a justificar as menores médias de escolaridade dos seus habitantes, visto que se enfrentam 

maiores desigualdades de escolarização. Passados 20 anos, continua a verificar-se essa 

realidade. Em determinados concelhos do Interior Norte o Coeficiente pouco se alterou, 

notando-se uma particular redução nos concelhos do Litoral onde já era mais reduzido 

em 1991. Ou seja, a gradual redução do Coeficiente de Gini é um pouco enganadora pela 

discrepância de valores entre os concelhos e por essa diminuição não ter ocorrido de um 

modo uniforme por todo o território nacional. Justino & Santos (2017, p. 14) justificam 

estes valores no facto de “nos concelhos do interior, a distribuição seria mais desigual 

devido à coexistência de estratos populacionais mais envelhecidos, com escolarização 

muito reduzida, com estratos superiores minoritários, mas comparativamente muito mais 

escolarizados; sem excluir algumas situações de relativa igualdade na pobreza de escola-

rização, devido à escassez ou ausência de estratos mais escolarizados”.   

 Apoiamo-nos novamente na investigação de Justino & Santos (2017), onde fize-

ram uma análise dos resultados dos exames de todos ciclos de ensino, entre 2011 e 2016, 

que abrange praticamente todos os concelhos, atribuindo o valor de “100” como a média 

 

Figura 7 – Mapa do coeficiente de Gini da 

escolarização da população, por concelho, em 

1991. Fonte: Atlas da Educação (2017). 

 

Figura 8 – Mapa do coeficiente de Gini da 

escolarização da população, por concelho, em 

2011. Fonte: Atlas da Educação (2017). 
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nacional. Devido à insuficiência de dados, os arquipélagos dos Açores e Madeira não 

foram incluídos, assim como alguns concelhos de Portugal continental. De modo a não 

tornar esta reflexão demasiado repetitiva, cingirmo-nos apenas aos resultados dos exames 

do Ensino Secundário, pela obrigatoriedade de os alunos permanecerem na escola até aos 

18 anos. Tal como os resultados presentes na figura n.º 9 demonstram, existe um padrão 

de melhores resultados em quase toda a faixa Litoral comparativamente aos concelhos do 

Interior. Tal como indicam Justino & Santos (2017), “Os índices mais elevados concen-

tram-se mais na Área Metropolitana do Porto, a norte, até ao Alto Minho; em torno de 

Aveiro, do interior de Coimbra, e Viseu, Dão e Lafões; entre o Médio Tejo oriental e as 

Beiras; e um núcleo compacto desde as áreas de Leiria e do Oeste, chegando à Lezíria do 

Tejo” (Justino & Santos, 2017, p. 57). 

Através da análise do trabalho coordenado por David Justino e Rui Santos (2017), 

é percetível a existência de assimetrias educacionais entre os alunos do Litoral e do Inte-

rior. Apesar de menos acentuadas que nos finais do século XX, em pleno século XXI 

ainda se verificam melhores resultados dos alunos que residem no Litoral, onde os índices 

de escolarização sempre foram superiores. No entanto, a tendência registada neste estudo 

 

Figura 9 – Mapa das médias dos índices dos resultados nos exames do ensino secundário (média 

nacional = 100), valores observados por concelho entre 2011 e 2016. Fonte: Atlas da Educação (2017). 
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é de um gradual equilíbrio entre as diversas regiões do país, resultante do esforço educa-

tivo que desde a década de 80 do século XX tem tido lugar na agenda do Estado portu-

guês. 

 O atraso educativo dos alunos portugueses faz-se notar no panorama internacio-

nal, sendo os testes PISA um bom exemplo disso. O Programme for International Student 

Assessment14, normalmente designado por “PISA”, foi desenvolvido pela OCDE e visa 

avaliar se alunos de 15 anos, de todas as modalidades de educação e formação, conseguem 

mobilizar os seus conhecimentos e competências nas áreas de leitura, matemática ou ci-

ências na resolução de situações relacionadas com os desafios da vida quotidiana. O mo-

tivo por que o público-alvo são alunos a rondar os 15 anos de idade prende-se na conceção 

de que nessas idades já têm perspetivado se estão a ponderar continuar os seus estudos ou 

ingressar no mercado de trabalho quando concluírem a escolaridade obrigatória do seu 

país. Este programa teve origem no ano de 2000 e repete-se a cada 3 anos onde é dado 

ênfase a uma determinada área avaliada (Leitura, Matemática, Ciências ou Resolução co-

laborativa de problemas). Os testes são construídos de acordo com um quadro de referên-

cia comum a todos os países da OCDE. 

 Apesar de o teste PISA mais recente datar de 2018, não é possível analisar os seus 

resultados pelo facto de ainda não se encontrarem publicados. Desta forma, iremos recor-

rer aos dados do teste PISA 2015 em que participaram 72 países e economias de todo o 

mundo, englobando cerca de 18 000 escolas, 95 000 professores, 143 000 encarregados 

de educação e 509 000 alunos (Marôco, 2016, p. 08). Portugal participou em todos os 

testes realizados até à data, o permite tecer importantes comparações entre os alunos por-

tugueses e os dos restantes países participantes. 

 O trajeto português nos testes PISA tem-se pautado por um estável crescimento 

nos resultados em todos as áreas avaliadas. Portugal, um dos 43 países pioneiros no PISA 

2000, ficou posicionado na antepenúltima posição dos países da OCDE na literacia de 

leitura (470 pontos) e na literacia de científica (459 pontos), e os 454 pontos obtidos na 

literacia matemática colocavam Portugal a quatro lugares da base da escala dos países da 

OCDE, muitíssimo abaixo da média em todos os parâmetros avaliados (Marôco, 2016, p. 

 
14 http://www.oecd.org/pisa/ (consultado a 03/08/2019). 

http://www.oecd.org/pisa/
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09). No entanto, entre o PISA 2000 e o PISA 2015, Portugal evidenciou uma evolução 

constante, subindo em média cerca de 2.8 pontos/ano na literacia científica, 1.8 pon-

tos/ano na literacia de leitura e 2.6 pontos/ano na literacia matemática, tal como é obser-

vável no gráfico n.º 1: 

O atraso dos alunos portugueses para com as restantes nações da OCDE no PISA 

2000 não foi motivo de surpresa. Esta situação já tinha sido verificada noutros testes in-

ternacionais com os TIMSS15 em 1996. Segundo David Justino (2010, p. 15), “para além 

dos resultados testados a matemática e ciências, só dois indicadores poderiam justificar a 

nossa posição: Portugal era dos países com menor taxa de escolarização secundária e 

daqueles com a menor percentagem da população a viver em áreas urbanas”.  

Contrariamente ao que se esperava, primeiro no TIMSS e posteriormente nos 

PISA, não foram apenas países Ocidentais a liderar os rankings. Países do Extremo Ori-

ente como o Japão, Coreia do Sul, Taiwan, China, Singapura e Hong Kong, apresentaram 

 
15 http://iave.pt/index.php/estudos-internacionais/timss/o-que-e (consultado a 29/08/19). 

 

Gráfico 1 – Gráfico alusivo à evolução das Pontuações Médias nos Domínios do PISA em Portugal 

Face às Médias da OCDE. Os símbolos preenchidos indicam os anos em que o domínio foi domínio 

principal. Fonte: PISA 2015 – Portugal (2016). 

 

http://iave.pt/index.php/estudos-internacionais/timss/o-que-e
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naqueles testes os melhores resultados a matemática, ciências e mesmo a leitura, equipa-

rando-se a estes apenas os países do Norte da Europa e o Canadá (Justino, 2010, p. 17). 

Deste modo, tal como David Justino (2010) defende, é possível nações que partem de 

situações de atraso educativo atingirem um desenvolvimento educativo mais avançado. 

Por vezes a sociedade é capaz de compreender os benefícios presentes no investimento 

na educação, o que permite a mobilização de recursos e vontades em busca de um retorno 

acrescido que trará a maior escolarização da sociedade, tal como se verificou na Coreia 

do Sul. 

Todavia, nem sempre mais investimento do ponto de vista económico significa 

melhores resultados na educação. David Justino (2010, p. 20) recorre ao exemplo dos ex-

países soviéticos da Europa de Leste onde, apesar do diminuto investimento na educação, 

conseguem obter resultados motivadores: “Estas experiências levam-nos a pensar e a 

questionar muitas das soluções estereotipadas que têm dominado o discurso da educação 

entre nós. Provavelmente não estará em gastar mais, mas em gastar melhor. Não estará 

em estudar mais, mas em estudar melhor. Não estará a dispor de mais recursos, mas em 

utilizar melhor os recursos disponíveis”.  

Para os PISA 2015, a população-alvo portuguesa correspondeu a alunos com ida-

des compreendidas entre os 15 anos e 3 meses e os 16 anos e 2 meses, que normalmente 

frequentam os 7.º, 8.º e 9.º anos de escolaridade. Contou com a participação de 246 esco-

las (na sua grande maioria públicas e de áreas urbanas) de todas as 25 NUTS III 16 e uma 

amostra de 7 325 alunos distribuídos igualmente por ambos os sexos (Marôco, 2016). As 

regiões, de acordo com o NUTS III, que contaram com as maiores percentagens de alunos 

participantes foram a Área Metropolitana de Lisboa (18%), a Área Metropolitana do Porto 

(13%) e a Região Autónoma dos Açores (21%), e as menores foram Alto Tâmega, Trás-

os-Montes, Alentejo Litoral, Baixo Alentejo e Alto Alentejo cada uma com apenas 1% 

da amostra total.  

Os resultados obtidos em 2015 foram particularmente motivadores: 501 pontos 

em Literacia Científica, 498 pontos em Literacia de Leitura e 492 pontos em Literacia 

 
16 https://www.pordata.pt/O+que+sao+NUTS (consultada a 29/08/19). 

https://www.pordata.pt/O+que+sao+NUTS
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Matemática17. Pela primeira vez em seis edições dos PISA, Portugal conseguiu ficar 

acima da média da OCDE, ocupando a 17.ª posição nos rankings de literacia científica, 

18.ª posição em literacia de leitura e 22.ª posição em literacia matemática (Marôco, 2016). 

Porém, tal como é expectável, os resultados não foram uniformes em todo o país, e não 

devem ser ignoradas as diferenças no número da amostra entre cada região. 

Comecemos pela Literacia Científica, onde Portugal obteve a já referida média de 

501 pontos: nas 25 regiões do NUTS III, 12 apresentam resultados acima da média naci-

onal, sendo que 6 dessas apresentam resultados significativamente acima da média, de-

vendo-se destacar o Alentejo Litoral que obteve a pontuação de 536 pontos – 35 acima 

da média portuguesa e 43 acima da média da OCDE. Porém, dessas mesmas 25 regiões, 

11 obtiveram pontuações abaixo da média nacional e 9 abaixo da média da OCDE, sendo 

a região do Tâmega e Sousa a que obteve a mais baixa (460 pontos) (Marôco, 2016). Tal 

como é observável na figura n.º 10, as regiões Litorais obtiveram os melhores resultados 

do país ao nível de literacia científica: 

 
17 Como apenas nos PISA 2015 passou a ser avaliada a “Resolução Colaborativa de Problemas”, optamos 

por analisar somente os resultados das três literacias padrão desde os PISA 2000. 

 

Figura 10 – Mapa alusivo à Georreferenciação dos Resultados em Literacia Científica, por NUTS III. 

Fonte: PISA 2015 – Portugal (2016). 
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Segue-se a Literacia de Leitura em que Portugal obteve a média de 498 pontos: 

das 25 regiões do NUTS III, 15 conseguiram uma média superior à nacional, mas apenas 

em 5 é estatisticamente notável. Novamente, o Alentejo Litoral destacou-se das restantes 

com 534 pontos. Houve 11 regiões abaixo da média nacional, sobressaindo com a pior 

pontuação a região do Alto Tâmega, com 442 pontos. Também nesta área se verificam 

piores resultados dos alunos do Interior, especialmente do Interior Norte, comparativa-

mente aos alunos do Litoral, tal como se pode observar na figura n.º 11: 

 

Por fim, resta-nos analisar os resultados de Literacia Matemática em que Portugal 

conseguiu 492 pontos: das 25 regiões dos NUTS III, 4 delas apresentam resultados con-

sideravelmente superiores aos nacionais, destacando-se mais uma vez o Alentejo Litoral 

com 528 pontos. Na base da escala nacional encontra-se a região do Tâmega e Sousa com 

454 pontos (Marôco, 2016). Tal como na Literacia Científica e Literacia de Leitura, nota-

se a predominância de resultados em Literacia Matemática nas regiões a Litoral, como se 

pode verificar através da análise da figura n.º 12: 

 

 

 

Figura 11 – Mapa alusivo à Georreferenciação dos Resultados em Literacia de Leitura, por NUTS III. 

Fonte: PISA 2015 – Portugal (2016). 
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No cômputo geral, as três Literacias avaliadas pelos testes PISA 2015 parecem 

apontar para um padrão de resultados semelhantes: as regiões do Interior apresentam pon-

tuações inferiores às do Litoral. Como é evidente, não se pode ignorar a reduzida amostra 

de alunos em determinadas regiões e que a maioria dos alunos são provenientes de áreas 

predominantemente urbanas mesmo nas regiões do Interior18, condicionantes que certa-

mente são impactantes nos resultados. Porém, os resultados dos PISA 2015 por NUTS III 

vão ao encontro dos valores apresentados no estudo de Justino & Santos (2017) demons-

trando que aparentemente os alunos do Litoral conseguem melhores resultados que os do 

Interior. 

Estes dados colocam em destaque que os baixos índices educativos do Interior, 

assim como as desigualdades socioeconómicas, continuam a influenciar os resultados dos 

alunos. Não obstante, essa tendência ter vindo a atenuar-se mediante o referido esforço 

 
18 De acordo com os dados apresentados em PISA 2015 – Portugal (2016), 59% dos alunos são provenientes 

de áreas predominantemente urbanas.  

 

Figura 12 - Mapa alusivo à Georreferenciação dos Resultados em Literacia Matemática, por NUTS 

III. Fonte: PISA 2015 – Portugal (2016). 
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do Estado para equilibrar as assimetrias reginos no sistema de ensino, no entanto, é ne-

cessário algum tempo para que os resultados desse esforço maturarem. 

As próprias aprendizagens promovidas nas escolas devem ser questionadas. Tal 

como David Justino (2010) defende, a sociedade portuguesa modificou-se mais rapida-

mente que o sistema de ensino, que desde finais do século XX não sofre alterações signi-

ficativas nos seus currículos. Contrastando com esta situação, diversas zonas do país re-

gistaram mudanças ou diversificações socioculturais, alterando determinados valores ou 

comportamentos que eram comuns nos finais do último século. Portanto, de que modo é 

legitimo se impor as mesmas aprendizagens de há 30 ou 40 anos a alunos muitíssimo 

diferentes? 

Se cada região tem as suas especificidades socioculturais, é apenas justo que a 

escola esteja ajustada às suas necessidades e não siga somente o modelo único em vigor 

para todo o país. Não se trata de descentralizar totalmente o sistema de ensino ou criar 

um currículo único para cada região, mas sim permitir uma certa autonomia para ajustar 

os conteúdos e práticas pedagógicas às suas especificidades socioculturais, mas preser-

vando os pilares fundamentais da educação portuguesa (Justino, 2010). Desde os finais 

do século XX que foi implementada legislação em prol da referida autonomia, através do 

decreto-lei n.º 115-A/9819, mas a adesão/interesse das escolas demonstrou ser reduzido: 

até 2005, o único contrato de autonomia celebrado foi com a Escola da Ponte. Nos anos 

seguintes registou-se um aumento no número de escolas a participar nesta iniciativa, mas 

não constituíam um valor significativo no panorama nacional (Justino, 2010).  

Em 2018, através do decreto-lei n.º 55/201820, reforçou-se a intenção de dotar as 

escolas de uma maior autonomia, permitindo uma flexibilidade curricular superior. Este 

decreto-lei reconhece a existência de escolas que “têm conseguido contrariar os principais 

preditores de insucesso, adotando soluções adequadas aos contextos e às necessidades 

específicas dos seus alunos, é fundamental que o currículo seja equacionado como um 

instrumento que as escolas podem gerir e desenvolver localmente de modo que todos os 

alunos alcancem as competências previstas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 

 
19 https://data.dre.pt/eli/dec-lei/115-a/1998/05/04/p/dre/pt/html (consultada a 04/08/2019). 

20 https://data.dre.pt/eli/dec-lei/55/2018/07/06/p/dre/pt/html (consultado a 29/08/2019). 

https://data.dre.pt/eli/dec-lei/115-a/1998/05/04/p/dre/pt/html
https://data.dre.pt/eli/dec-lei/55/2018/07/06/p/dre/pt/html
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Obrigatória. Para tal, considera-se fundamental que as principais decisões a nível curri-

cular e pedagógico sejam tomadas pelas escolas e pelos professores”. 

 

1.2.2. O acesso à educação 

Através do decreto-lei n.º 176/201221 tornou-se obrigatório que todas as crianças 

estudassem entre os 6 e os 18 anos de idade, o que, se tudo correr como previsto, corres-

ponde ao 12.º ano de escolaridade. Para além de estipular a escolaridade mínima obriga-

tória, o mesmo decreto-lei define “medidas que devem ser adotadas no âmbito dos per-

cursos escolares dos alunos para prevenir o insucesso e o abandono escolares”. 

 Logo, parte-se do princípio de que com o alargar da escolaridade mínima obriga-

tória, em que o ensino é universal e gratuito, está garantido o acesso a um ensino de 

qualidade, idêntico em todas as partes do país, assim como disponibilizados todos os ma-

teriais e apoios necessários aos alunos, numa espécie de sistema de ensino utópico. Mas 

a realidade será exatamente assim? É óbvio que não. É do senso comum, que existem 

escolas melhores que outras, quer seja pelas condições das instalações, projeto educativo 

ou simplesmente pela ‘qualidade’ dos docentes. Mesmo com a tendência de no Orça-

mento de Estado se dar um peso maior à Educação, não será uma realidade fácil de rever-

ter. 

Se nos grandes centros urbanos do Litoral é fácil perceber a diferença de qualidade 

entre os estabelecimentos de ensino, no Interior a degradação de determinadas escolas é 

evidente. O despovoamento do Interior português, implica consequências do ponto de 

vista educacional: a falta de crianças dita que não seja economicamente viável manter 

certas escolas abertas, e, consequentemente, obriga a que os alunos tenham de se deslocar 

para estabelecimentos de ensino, por vezes a dezenas de quilómetros de distância. Em 

casos extremos provoca que as escolas se encontrem sobrelotadas, algo que se reflete 

diretamente no número de alunos por turma e consequentemente diminuição da qualidade 

do processo ensino-aprendizagem. A degradação de algumas escolas traduz-se na falta de 

meios, desde o aquecimento aos projetores nas salas de aula, e por vezes os que existem 

 
21 https://data.dre.pt/eli/dec-lei/176/2012/08/02/p/dre/pt/html (consultado a 05/08/2019). 

https://data.dre.pt/eli/dec-lei/176/2012/08/02/p/dre/pt/html
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não se encontram nas melhores condições. Como é evidente, estes handicaps influenciam 

a aprendizagem dos alunos e, apesar de não constituir uma causalidade direta, quanto 

melhores forem as condições para o aluno aprender, maiores são as probabilidades de 

obter sucesso. 

Apesar das imperfeições existentes no atual sistema de ensino, é necessário ter-se 

em consideração que somente a partir de 1974 se verificou um verdadeiro esforço educa-

cional, esforço esse que, a um ritmo estável, paulatinamente vai surtindo efeitos nos ín-

dices de escolaridade do país, tal como analisado no subcapítulo anterior. No entanto, a 

perceção dos benefícios resultantes para um pais de a sua população ser instruída, há 

séculos era reconhecido um pouco por todo o mundo. 

Desde o século XIX, que os Estados reconhecem o valor da educação, assim como 

a importância de ela se encontrar sob a sua alçada. Quer isto dizer que desde a seleção 

dos conteúdos a lecionar, a certificação de professores, a aprovação de manuais escolares 

ao controlo do funcionamento das escolas, tudo era um alvo do Estado. Tal como David 

Justino (2010, p. 23-24) refere, “a instrução pública, quando transformada em desígnio 

nacional, rapidamente fez o Estado não só um regulador das aprendizagens, mas também 

o garante do ensino para todos”. Segundo Monteiro (2005, p. 12), “na primeira metade 

do século XIX, foram criados ministérios da educação em países como a Suécia, a Noru-

ega, a Dinamarca, a França, a Itália, a Grécia a Áustria e a Hungria. Na segunda metade 

do século foi a vez da Inglaterra, Portugal, Bélgica, Bulgária, Roménia, Sérvia, Japão, 

Nova Zelândia, entre outros. Em fins do século, todos os países latino-americanos (à ex-

ceção do Uruguai) tinham serviços públicos de educação. Nos primeiros anos do século 

XX, outros países dotaram-se de ministérios da educação, como a Finlândia, a Espanha, 

a Albânia, a Pérsia, a União da África do Sul e a Libéria”. 

Para David Justino (2010), é neste contexto de crescente intervenção estatal na 

educação que se devem enquadrar os quatro pilares fundamentais da sua afirmação: a rede 

escolar, a escolaridade obrigatória, a formação inicial de professores e a organização de 

uma administração educativa. Assegurar uma rede escolar que cubra todo o território era 

e é a principal prioridade, visto que se todos os pontos do país têm ao seu dispor institui-
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ções de ensino capazes de providenciar a escolarização básica e acessível a todas as cri-

anças em idade escolar, faz com que frequentar a escola para além de ser um direito tam-

bém se torne um dever. 

Como seria de esperar, se em pleno século XXI ainda existem determinados en-

traves aos esforços educativos, no século XIX os desafios que os Estados enfrentavam 

eram consideráveis. Tal como abordado anteriormente, por vezes não era a escassez de 

recursos que impunha um obstáculo à generalização e universalização da educação, mas 

sim a mentalidade da população (Justino, 2010). Especialmente nas zonas mais rurais, a 

educação era vista como algo secundário e por isso os pais consideravam mais importante 

que os seus filhos trabalhassem para ajudar na subsistência do agregado familiar, em vez 

de ‘perderem’ tempo na escola. 

Após estabelecida uma rede de escolas capaz de abranger todo o território e cri-

anças em idade escolar, há a necessidade de se definir o que ensinar. Tentando não re-

gressar à questão da reprodução cultural nas escolas, o Estado tem tarefa de definir os 

conhecimentos e as competências que considera indispensáveis que os alunos detenham 

à saída da escolaridade obrigatória (Justino, 2010). Os benefícios económicos da maior 

instrução da sociedade também não passaram despercebidos. O gradual processo de in-

dustrialização requereu de mão-de-obra qualificada capaz de desempenhar funções de 

complexidade acrescida. De acordo com Justino (2010, p.31), “a formação de funcioná-

rios potencialmente integrantes das novas burocracias ou a de operários ou técnicos es-

pecializados, cada vez em maior número, pressionou os sistemas educativos a valoriza-

rem o ensino das ciências e das tecnologias, de línguas estrangeiras e do desenho especi-

alizado”. Portanto, tal como nos dias de hoje, a escola revelou-se fundamental para for-

necer ativos económicos ao Estado o que motivava o investimento nesta área. Não é por 

acaso que no século XIX, que a população que revelava índices superiores de literacia era 

a dos países mais industrializados22.  

 
22 Necessidade de mão-de-obra qualificada e questões religiosas, ditaram que o Norte da Europa apresen-

tasse níveis muito superiores de alfabetização da população, em comparação ao Sul rural e católico da 

Europa. 
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Regressando à realidade portuguesa, desde os primeiros governos liberais que se 

nota o esforço do Estado para aumentar a alfabetização do país. Legislação desde a Carta 

Constitucional de 1826, defende que tal como o acesso gratuito à instrução primária era 

um direito, também o envio dos filhos para as escolas públicas era um dever dos chefes 

de família, pelo menos a partir dos 7 anos de idade como ficaria definido através do de-

creto de 7 de setembro de 1835. Ao longo do século XIX a idade obrigatória para fre-

quentar a escola foi sofrendo atualizações consoante a agenda política: em 1844 a esco-

laridade mínima obrigatória foi fixada entre os 7 e os 15 anos, mas em 1878 seria reduzida 

para entre os 6 e 12 anos (Justino, 2010). 

Com o virar do século e com a ascensão dos republicanos ao poder, tornou-se 

obrigatório o ensino elementar de 3 anos para todas as crianças de ambos os sexos, com 

idades compreendidas entre os 7 e os 14 anos, sendo alargado ainda durante o período da 

1.ª República para 5 anos de ensino primário geral obrigatório, apesar de as taxas de es-

colarização continuarem diminutas e de a rede de escolas públicas não cobrir a totalidade 

do território nacional. Além disso, o Estado carecia dos recursos necessários para ser ca-

paz de fazer cumprir essa obrigatoriedade pela insuficiência administrativa em diversos 

pontos do país (Justino, 2010). 

Com a queda da República e ascensão do Estado Novo houve um retrocesso na 

escolaridade mínima obrigatória: legislação colocada em vigor em 1938 definiram a re-

dução da escolaridade mínima obrigatória para 3 anos, que constituíam o ensino elemen-

tar. Apenas em 1960 se tornou obrigatória a frequência da 4.ª classe para ambos os sexos. 

Quatro anos mais tarde, a escolaridade mínima obrigatória seria aumentada para 6 anos, 

divididos em 2 ciclos de estudo: 4 anos do «ensino elementar» e 2 do «ensino comple-

mentar». Em 1973 existiu a intenção de aumentar a escolaridade mínima obrigatória para 

8 anos, mas acabou por não se concretizar (Justino, 2010). 

Nas vésperas da Revolução dos Cravos, qual era o ‘ponto da situação’ no ensino 

em Portugal, depois de passados mais de 100 anos desde as primeiras medidas nesta área? 

Em 1960, o número de alunos matriculados nas escolas portuguesas de ensino não-supe-

rior pouco ultrapassa 1 milhão de crianças e jovens de ambos os sexos. O ensino primário, 

corresponde ao atual 1.º ciclo do ensino básico, representava mais de 80 % dos alunos 
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matriculados, estando os restantes 20 % distribuídos pela educação pré-escolar e os outros 

3 ciclos de ensino. Deste modo, o ensino primário era o único nível de ensino generali-

zado em Portugal, sendo que a educação pré-escolar só existia em instituições privadas 

de que poucas famílias podiam usufruir. Estes dados são um claro sintoma da intenção do 

Estado Novo em não permitir que a escolaridade média da população fosse muito além 

dos 4 anos da escolaridade obrigatória, realidade que se manteve até aos anos 1970 (Jus-

tino, 2010). 

Apesar da generalização do ensino primário em Portugal durante o Estado Novo, 

a sua universalização apenas se deu por volta de 1980, situando-se até lá em valores a 

rondar os 80%. Ou seja, nas palavras de David Justino (2010, p. 40), “a escolarização de 

quatro anos demorou quase um século e meio, desde os primeiros decretos liberais que 

visavam a obrigatoriedade dos 7 aos 11 anos, até que se atingiu a universalização efetiva 

do ensino primário […]”. Quando aos restantes ciclos de ensino, a afluência de alunos 

cresceu de forma muito lenta até à década de 1970, compreensível uma vez que ia além 

do ensino mínimo obrigatório: nas vésperas da Revolução, o número de alunos que fre-

quentavam o ensino secundário não ia muito além dos 40 mil, que representava 5 % da 

população residente com idade adequada a frequentar aquele ciclo de ensino (Justino, 

2010). 

A queda do Estado Novo em abril de 1974 e a implantação dos valores democrá-

ticos trouxe vitalidade à educação em Portugal. No entanto, os 6 anos de ensino mínimo 

obrigatório promulgados em 1964 mantiveram-se inalterados até à aprovação da Lei de 

Bases do Sistema de Ensino em 1986, que decretou o ensino básico gratuito e universal 

com a duração de 9 anos, divididos em 3 ciclos ensino, para todas as crianças com idades 

compreendias entres os 6 e os 15 anos. Entre 1980 e 1995 deu-se um autêntico boom na 

população estudantil: A partir de 1960 o número de alunos a frequentar o ensino não-

superior quase duplicou para atingir o recorde histórico de 2.1 milhões de alunos no ano 

letivo de 1991-92. Com o dobrar do século essa tendência tem vindo a alterar-se, como 

consequência da gradual descida da natalidade. Este exponencial aumento de alunos ma-

triculados implicou um dos maiores esforços de financiamento na História deste setor 

(Justino, 2010). 
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A partir de 1995 começou-se a notar uma alteração neste paradigma. Registou-se 

uma gradual diminuição da população escolar – fruto da referida quebra demográfica – e 

as taxas de escolarização, contrariamente ao que se esperava, estagnaram. Segundo David 

Justino (2010), desde 1962 que se verificava uma constante diminuição do número de 

nascimentos, exceto durante os anos de 1976-77. Ora, se há menos nascimentos obriga-

toriamente haverá menos matrículas nas escolas. O registo recorde de alunos matriculados 

no 1.º ciclo do ensino básico ocorreu no ano letivo de 1980-81 (946 mil alunos), no 2.º 

ciclo do ensino básico ocorreu no ano de 1986-87, no 3.º ciclo do ensino básico foi no 

ano letivo de 1994-95 e no ensino secundário foi no ano letivo de 1996-96. 

Segundo David Justino (2010), passados 25 anos da promulgação da Lei de Bases 

do Sistema de Educação ainda não existia a plenitude dos 100 % de escolarização. Ou 

seja, em 2010 ainda existia em Portugal parcelas da população que não tinham o 9.º ano 

de escolaridade, apesar de serem casos meramente residuais. No entanto, o esforço do 

Estado deve ser reconhecido uma vez que apenas em meados da década de 1980 se con-

seguiu a universalização do ensino primário.  

Não obstante os resultados promissores ao entrar no século XXI, Portugal ainda 

se encontrava numa situação de catching up educativo para com os restantes países da 

OCDE, tal como demonstram os resultados dos testes internacionais anteriormente ana-

lisados. Este atraso educativo tinha implicações ao nível da qualificação da mão-de-obra 

portuguesas, particularmente a que nasceu ainda durante o Estado Novo, que em média 

tinha o 6.º ano de escolaridade que se manteve como escolaridade mínima obrigatória até 

1986. Deste modo, os trabalhadores portugueses eram consideravelmente mais mal qua-

lificados que os da maioria dos restantes países da OCDE, o que se refletia nas suas ca-

pacidades de desempenhar profissões de elevada complexidade. 

A situação de mercado de trabalho de indivíduos com baixas qualificações gradu-

almente vai-se deteriorando à medida que a procura de trabalhadores qualificados é mais 

frequente em detrimento de trabalhadores não-qualificados. Para além disso, a tendência 

das últimas décadas revela o aumento da procura de trabalhadores altamente qualificados, 

o que demonstra o upscalling das economias mais avançadas. Em Portugal, estima-se 
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que, na primeira década do século XXI, o peso dos trabalhadores com baixas qualifica-

ções no mercado de trabalho rondava os 75% (Carneiro, 2007). Desde modo, os trabalha-

dores com baixas qualificações geralmente desempenham tarefas com remunerações me-

nores que os trabalhados altamente qualificados, em áreas como a construção civil, co-

mércio, restauração e retalho. “Existe um consenso crescente de que a educação ao nível 

do secundário se tornou o mínimo necessário para uma «transição» mais facilitada em 

melhores condições para o mercado de trabalho” (Carneiro, 2007, p. 10). 

Como é expectável, até ao alargamento da escolaridade mínima obrigatória em 

2012 para idades compreendidas entre os 6 e 18 anos, a percentagem de portugueses com 

o ensino de nível secundário era reduzida. Segundo David Justino (2010), não ia além dos 

60 % nos finais da primeira década do século XXI, uma das mais baixas da OCDE, não 

se registando alterações significativas desde 1995. Estes valores colocavam Portugal ao 

nível de países como o México e a Turquia e longe dos parceiros europeus23. Um caso de 

sucesso já anteriormente referido é o da Coreia do Sul: a geração que em 2003 tinha 

idades compreendidas entre os 25 e os 34 anos tinha uma taxa de escolarização secundária 

próxima dos 100 %, enquanto que a geração entre os 55 e os 64 anos não ia além dos 30 

% (Justino, 2010). Este caso de sucesso, demonstra como é possível em poucas décadas 

recuperar-se de situações de atraso educacional. Portugal tem feito um esforço colossal 

para aumentar os índices de escolaridade da sua população, tendo definido como objetivo 

para 2025 reduzir para quase zero a percentagem da população ‘jovem’ com baixas qua-

lificações e que nas demais faixas etárias não ultrapasse os 30 %, o que resultaria em que 

apenas 10% da população ativa tivesse baixas qualificações (Carneiro, 2007). 

Se elaborar estratégias capazes de assegurar que a população jovem, em 2025, terá 

elevadas qualificações – predominantemente que a média de habilitações se fixará no 12.º 

ano de escolaridade – é algo exequível, conseguir o mesmo feito para as faixas etárias 

mais ‘velhas’ revelar-se-á um problema. A legislação em vigor determina que até aos 18 

anos, todos os jovens terão de frequentar a escola, o que facilita consideravelmente essa 

 
23 Espanha, Itália e Grécia eram os países europeus que Portugal estava mais próximo em termos de esco-

larização secundária da população. 
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missão. No entanto, quando a escolaridade mínima obrigatória estava fixada no 6.º e pos-

teriormente no 9.º ano, não existia qualquer motivação para os alunos que não pretendiam 

ingressar no ensino superior estudarem além do mínimo exigido por lei. Por outras pala-

vras, quanto mais cedo saíssem da escola, mais rápido podiam entrar no mercado de tra-

balho. Qualificar indivíduos que estão há 20 ou 30 anos a trabalhar não será uma tarefa 

fácil, tendo de ir ao encontro das suas necessidades profissionais ou então abrir novas 

perspetivas laborais. 

Uma primeira tentativa surgiu através da Iniciativa Novas Oportunidades. Este 

projeto lançado em 2005 estava incumbido de aumentar os índices de escolaridade dos 

portugueses, conferindo o nível de ensino secundário como qualificação base de jovens e 

adultos. Para os adultos, procurava-se que completassem e/ou progredissem os seus estu-

dos, tendo o Estado definido como meta a qualificação de 1 milhão de ativos até 2010. 

Para os jovens, existia o objetivo de promover o ensino profissionalizante como uma al-

ternativa viável aos cursos científico-humanísticos24, almejando que em 2010 metade das 

vagas do ensino secundário fossem do ensino profissionalizante (Carneiro, 2007). 

Mesmo com o alargamento da escolaridade mínima obrigatória, este problema 

ainda persiste. Determinados alunos sem pretensões de frequentar o ensino superior, têm 

a obrigação de estudar até aos 18 anos e não podem ingressar no mercado de trabalho até 

alcançarem essa idade. Como forma de solucionar essa questão, foi introduzido como 

alternativa nas escolas, o ensino profissional. Nas palavras de David Justino (2010, p. 61), 

“a (re)introdução do ensino profissional de nível secundário veio colmatar essa lacuna no 

sistema de ensino. As escolas profissionais, na sua esmagadora maioria de iniciativa pri-

vada, mas recorrendo a financiamento público, tiveram um papel decisivo na atenuação 

desse problema, mas não o suficiente para o resolver”. Porém, ainda existe um certo pre-

conceito para com os alunos que cursam o ensino profissional. São considerados menos 

capazes que os alunos que frequentam um curso científico-humanístico, apesar de ser uma 

via educacional digna e que se aplica aos seus objetivos. Com o intuito de aumentar a 

procura destes cursos, certas regalias e apoios monetários foram incluídos, mas a sua má 

 
24 http://www.dge.mec.pt/cursos-cientifico-humanisticos (Consultado a 30/08/2019). 

http://www.dge.mec.pt/cursos-cientifico-humanisticos
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fama persiste e revela-se difícil de eliminar. Aplica-se a situação o ditado: “é muito bom, 

mas é para os filhos dos outros”. 

Atualmente na Europa, particularmente nos países membros da União Europeia, 

a escolaridade obrigatória varia entre os 9 e 13 anos, iniciando-se em idades entre os 5 e 

os 7 e terminando entre os 15 e os 18 anos. Independente das diferenças registadas de país 

para país, nota-se uma convergência para que a escolaridade mínima obrigatória seja de 

11 anos, iniciada aos 6 e terminada aos 17 anos (Justino, 2010). A própria organização 

dos sistemas nacionais de ensino não apresentam grandes diferenças entre si, tal como 

refere Justino (2010, p. 33): “a começar pelo papel do Estado, passando pela organização 

dos ciclos de ensino e das práticas escolares para chegar às práticas educativas. Pouco, 

muito pouco, consegue fugir aos padrões internacionais. O conjunto de saberes e o fun-

damental do processo de aprendizagem é igualmente muito semelhante: Língua materna, 

Língua estrangeira, Ciências, Matemática, Geografia, História, etc., com mais ou menos 

variações e prioridades relativamente ao conhecimento do próprio país”.  

Face à falta de diferenciação substancial entre a organização dos diversos sistemas 

nacionais de ensino, cada vez mais o que os diferencia é a qualidade das aprendizagens, 

influenciada por fatores como a lecionação, as qualificações dos pais dos alunos e dos 

professores, o ambiente social e cultural em que os alunos crescem, a eficácia dos valores 

sociais e a crença nas oportunidades e benefícios resultantes de um sistema de ensino de 

qualidade (Justino, 2010). Por outras palavras, a preocupação dos Estados passa a ser 

assegurar a melhor qualidade de ensino possível. Contudo, quanto maior for a população 

estudantil, mais difícil se torna manter ou elevar os padrões de qualidade.  

Partindo do pressuposto que a cultura escolar está mais próxima dos ideias e pa-

drões culturais das designadas classes dominantes, a abertura da escola a classes sociais 

desfavorecidas, com um menor capital cultural, tende a diminuir os padrões de qualidade 

das aprendizagens. Para justificar esta afirmação, apoiamo-nos, novamente, nas palavres 

de David Justino (2010, p. 34): “o raciocínio efetuado para sustentar esta tese baseia-se 

no facto que a entrada no sistema de ensino de crianças provenientes de famílias com 

baixo status económico, especialmente as pertencentes a grupos em situação de pobreza, 
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de privação material e exclusão social, confrontam as escolas e os professores com ele-

vados défices de aprendizagem, reduzido empenho na prossecução de objetivos de su-

cesso educativo e comportamentos de rejeição e desvalorização conducentes ao insucesso 

e abandono precoce do sistema de ensino”. 

Considerando este princípio válido, o Estado tem de decidir se mantém os padrões 

educacionais elevados, que podem se traduzir em insucesso educativo, ou ajustar para 

padrões médios de aprendizagem, adaptados a uma população escolar mais heterogénea, 

numa tentativa de minimizar o impacto do insucesso escolar, mas que deverão reduzir a 

qualidade do ensino. O 25 de abril de 1974 colocou o novo Estado português numa situ-

ação semelhante: a abertura do sistema de ensino às massas foi uma forma de democrati-

zação e de equidade social, promovendo a igualdade de oportunidades que anteriormente 

estava barrada por um muro invisível que distinguia os que podiam estudar daqueles que 

não lhes era permitido. 

Uma conceção presente na mente de parte considerável da população portuguesa 

é que as escolas privadas têm uma qualidade de ensino superior às escolas públicas. É 

verdade que ano após ano, as escolas privadas lideram os rankings nacionais de resultados 

nos exames nacionais. Porém, não significa que a qualidade do sistema de ensino público 

é inferior. Basta analisar com atenção esses mesmos rankings para perceber que apenas 

uma minoria muito restrita de instituições privadas de ensino estão no topo dos rankings, 

e que muitas outras estão abaixo das escolas públicas, sendo que normalmente apenas 

escolas privadas de Porto e Lisboa conseguem esse feito, tal como considera David Jus-

tino (2010, p. 109): “a presença de escolas privadas no topo dos rankings nacionais parece 

dar razão à tese da superioridade do ensino privado. Esta superioridade, porém, só se 

manifesta nos distritos de Lisboa e Porto, onde a concentração de escolas privadas é maior 

e o nível socioeconómico dos alunos é mais elevado. Onde as condições de ensino são 

semelhantes, essa superioridade do ensino privado não se evidencia de forma tão pronun-

ciada”. 

Outro aspeto que deve ser tido em consideração neste confronto entre ensino pú-

blico versus privado, é a diferença em número que cada um tem no sistema de ensino 
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nacional. Como é expectável, o número de instituições de ensino privado sempre foi me-

nor que as de ensino público. Nos finais do século XIX, as escolas privadas eram frequen-

tadas por menos de 30 % do total dos alunos, valor esse que em meados do século XX foi 

reduzido para cerca de 5 %. O peso das instituições privadas também sempre foi reduzido 

naquilo que atualmente corresponde ao ensino básico, nunca excedendo 10 % do total da 

população escolar (Justino, 2010). 

A relevância do ensino privado verificava-se principalmente no ensino secundá-

rio. O facto de o Estado Novo deliberadamente ter travado o crescimento do ensino li-

ceal25 possibilitou às instituições de ensino privado colmatar essa lacuna na oferta educa-

tiva do ensino público, tal como explica Helena Vieira (2015, p. 41): “O Estado Novo 

pretendia «colocar cada um no seu lugar» orientando alunos para diferentes subsistemas 

de ensino, na tentativa de manter a ordem estabelecida, enquadrado e controlando as ex-

pectativas de ascensão social”. Deste modo, em 1960, cerca de um terço da população 

estudantil portuguesa que estudava no ensino secundário, principalmente o liceal, fre-

quentava escolas privadas. A queda do Regime e a gradual democratização do ensino, 

implicou que no início da década de 1980 o peso que as escolas privadas tinham no ensino 

secundário fosse praticamente nulo (Vieira, 2015; Justino, 2010). 

O boom da população escolar e o alargamento da escolaridade mínima obrigatória, 

proporcionou ao ensino privado a oportunidade de recuperar importância durante as dé-

cadas de 1980 e 1990. A necessidade de o Estado providenciar soluções de ensino a uma 

crescente massa estudantil consequentemente levou a que se recorresse a instituições pri-

vadas, financiadas com fundos estatais, para complementar a oferta do sobrecarregado 

ensino público. Deste modo, nos finais do século XX, o ensino privado era frequentado 

por cerca de 20% dos alunos do ensino secundário (Justino, 2010). No entanto, excetu-

ando as escolas privadas em regime de contrato de associação, o ensino privado encontra-

 
25 Durante o Estado Novo, existiam duas vias de ensino secundário: o liceal e o técnico. Enquanto o ensino 

liceal era predominantemente frequentado pelas elites, como uma transição entre o ensino básico e o ensino 

superior, o ensino técnico era considerado o mais ‘adequado’ para as classes sociais desfavorecidas que, 

através dos cursos agrícolas, industriais, comerciais e artísticos, conseguiam uma formação mais completa 

que potencialmente se traduzia num emprego melhor. 
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se circunscrito aos grandes centros urbanos de Lisboa e Porto, visto que é onde se locali-

zam as classes sociais com maior poder económico que predominantemente constituem 

o seu ´público-alvo’ (Justino, 2010). 

O crescimento no número de alunos a frequentar o ensino privado manteve-se até 

finais da década de 2010, mas a situação de crise económica e diminuição da população 

estudantil resultante da descida da natalidade, motivou a redução do número de contratos 

de associação. Como consequência registou-se a gradual descida do número de alunos 

que frequentam o ensino privado, que em 2018 abarcava cerca 390 000 alunos de todos 

os ciclos de ensino26. 

 

1.3. “O bom, o mau e o outro” 

Quem já frequentou uma reunião de avaliação certamente já ouviu, independente-

mente do contexto, uma expressão do género: “esse é muito bom aluno!” ou “esse aluno 

nada de especial…”. Muito bem, quais são as características que distinguem um “bom” 

de um “mau” aluno? O senso comum diria que a diferença se encontra nas suas classifi-

cações e no seu comportamento em sala de aula. No entanto, como fomos percebendo ao 

longo deste trabalho, aparentemente existem alunos que partem de uma posição privile-

giada no que toca às suas chances de obter sucesso. Além disso, os maus resultados de 

um aluno podem ser reflexo da sua desmotivação perante um sistema de ensino que não 

vai ao encontro das suas necessidades. 

Deste modo, não será mais equitativo rotular igualmente de “bom aluno” aquele que 

consegue superar as suas desvantagens de partida e obter resultados aceitáveis, mesmo 

que não sejam os melhores da turma? Em linguagem docente, esse é o característico 

“aluno mediano”, o “outro” desta ‘estória’. Ao apenas se valorizar as classificações e o 

comportamento dos alunos como atributos do invejável “bom aluno”, está-se a desvalo-

rizar, ou no mínimo a não valorizar o suficiente, aqueles que conseguem ultrapassar os 

seus handicaps e evitar o insucesso que lhes estava destinado. 

 
26https://www.pordata.pt/Portugal/Alunos+matriculados+no+ensino+privado+total+e+por+n%C3%AD-

vel+de+ensino-1004 (consultado a 10/08/19). 

https://www.pordata.pt/Portugal/Alunos+matriculados+no+ensino+privado+total+e+por+n%C3%ADvel+de+ensino-1004
https://www.pordata.pt/Portugal/Alunos+matriculados+no+ensino+privado+total+e+por+n%C3%ADvel+de+ensino-1004
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1.3.1. O que define o (in)sucesso? 

Tal como não é fácil descrever em que consiste o “bom aluno”, é igualmente difí-

cil compreender os fatores que constituem o seu sucesso ou insucesso. Geralmente asso-

cia-se o sucesso de um aluno à obtenção de classificações positivas que lhe permitem 

transitar sucessivamente de ano até à conclusão dos seus estudos. Portanto, é válido afir-

mar que um aluno se encontra em situação de insucesso quando não alcança classificações 

que lhe permitam transitar de ano? O que define o sucesso ou insucesso de um aluno não 

é algo tão linear. 

Segundo Morgado (s/d, apud Costa, 2018, p. 25), existem dois tipos distintos de 

sucesso: o sucesso escolar e o sucesso educativo. “O primeiro relaciona-se com a aquisi-

ção de conhecimentos científicos e com a compreensão dos conteúdos programáticos de 

cada disciplina. […]. Em relação ao sucesso educativo, ele é mais amplo e abrange o 

desenvolvimento do aluno enquanto cidadão. Esta esfera educacional, tem como princí-

pios que os alunos adquiram valores fundamentais na formação da sua personalidade. 

Com isto, a escola, pretende realizar uma aproximação aos seus alunos e moldá-los à 

sociedade em que vivem, transmitindo valores e fundamentando a sua socialização com 

a comunidade em geral”. 

Portanto, para além da obtenção de classificações que permitam comprovar a com-

preensão do aluno sobre os conteúdos de determinada disciplina, também existe a forma-

ção do aluno enquanto cidadão através da transmissão de valores e competências. A aqui-

sição destas competências prende-se com o relacionar dos conteúdos que aprendem em 

sala de aula com situações do quotidiano em que são aplicáveis. Em diversos momentos 

do percurso educativo do aluno existem aprendizagens ou matérias, independentemente 

da disciplina, que os alunos não conseguem percecionar a sua utilidade depois de avaliada 

no teste de avaliação, o que contribui para a sua perda de interesse. 

José Matias Alves (2005, p. 09) reconhece igualmente os benefícios que a obten-

ção de competências revela na formação do aluno enquanto cidadão: “competências são 

faculdades que permitem mobilizar um conjunto de recursos cognitivos (saberes, capaci-

dades, informações, etc.) para solucionar com eficácia determinadas situações. Implicam 

que o saber seja posto em ação para a resolução de problemas concretos da escola, da 
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família, da comunidade […]. Para desenvolver competências, é necessário, fundamental-

mente, lançar desafios e projetos que sejam significativos para os alunos e que incitem os 

jovens a transferir os conhecimentos para a resolução de questões concretas”. Formosinho 

(s/d, apud Costa, 2018) vai ao encontro deste pensamento. Para si o sucesso educacional 

é fundamental no desenvolvimento do aluno enquanto cidadão, pois esta vertente de-

monstra se o aluno irá conseguir futuramente adaptar-se à sociedade. 

 David Justino (2010) partilha de uma opinião semelhante. Para si, “educar” con-

siste no processo de capacitar crianças, jovens e os cidadãos em geral com a aquisição 

conhecimentos, desenvolvimento de competências e interiorização de valores e condutas 

que permitam confrontar os problemas do presente e ao mesmo tempo perspetivar aqueles 

que serão os problemas de futuro. Estas capacidades devem influenciar as ações do indi-

víduo, dado que “um individuo bem-educado é, em princípio, um indivíduo mais bem 

preparado para prosseguir um fim socialmente reconhecido. O que se pode colocar é saber 

que conhecimentos, que competências, que valores e que condutas lhe conferem essa me-

lhor preparação” (Justino, 2010, p. 30). 

Mesmo sendo reconhecidos os benefícios resultantes do sucesso educativo do 

aluno, não é fácil quantificá-lo. Apesar de a avaliação sumativa das disciplinas não ser 

feita unicamente através de testes ou trabalhos, é muito difícil calcular o sucesso educa-

tivo do aluno em comparação ao seu sucesso escolar. Portanto, é possível que um aluno 

obtenha sucesso escolar enquanto se encontra numa situação de insucesso educativo e 

vice-versa. Por outras palavras, nem sempre sucesso escolar e sucesso educativo são si-

nónimos. Um aluno com excelentes classificações pode incorrer em insucesso educativo 

da mesma forma que um aluno ‘mediano’ ou mesmo em situação de insucesso escolar 

teoricamente pode obter sucesso educativo. 

Bernard Charlot (2000) adota uma posição interessante relativamente ao insucesso 

escolar. Para si, não existe insucesso escolar, apenas alunos em situação de insucesso. 

Reconhece que determinados alunos que não conseguem acompanhar os conteúdos leci-

onados pelo professor, e como consequência não adquirem os conhecimentos que era 

suposto adquirirem, o que resulta que não desenvolvam certas competências. Por vezes, 

podem reagir através da violência e desordem, estimulados pela sua desmotivação. Ou 
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seja, são os professores que agrupam estes alunos sob o rotulo de “insucesso escolar” 

(Charlot, 2000). 

Ana Cláudia da Fonseca (2015) recorre a fatores de natureza socioculturais para 

justificar o sucesso ou insucesso escolar dos alunos. Considera que o aluno se encontra 

numa situação de insucesso quando não consegue atingir algo que lhe foi proposto pelo 

docente, podendo ter como consequência a repetição de ano e, em situações extremas, o 

abandono precoce da escola (Fonseca, 2015, p. 39). Todavia, desresponsabiliza o estu-

dante como o causador do seu insucesso: “[…] este insucesso não é culpa (se podemos 

falar em culpa nesta problemática) do estudante, mas do todo, da sociedade em geral e 

também da família (particularizando). Se afirmarmos que a aprendizagem depende da 

qualidade de ensino não existe uma forma fácil de suprir o insucesso, a sociedade está 

constantemente em evolução, conseguir apanhar esta evolução não é fácil nem para quem 

ensina, nem para quem aprende”. 

Segundo Ana Cláudia da Fonseca (2015), em certos casos a postura com que a 

família encara a escola aparenta ser um fator determinante para que o aluno se encontre 

numa situação de sucesso ou insucesso escolar. Deste modo, define dois tipos de família: 

a família rígida e a família tranquila. O primeiro tipo caracteriza-se pelo seu caráter mais 

regulador e restritivo que influencia o aluno a aprender aquilo que consideram digno ou 

necessário, levando a que o aluno desenvolva uma atitude negativa em relação à escola 

pelo facto de não ter influência nas decisões que concernem a sua educação, algo que por 

sua vez se pode traduzir na perda de interesse ou desmotivação. O segundo tipo tem uma 

postura mais permissiva que permite ao aluno escolher o seu percurso educativo, reco-

nhecendo que existem disciplinas em que o aluno sentirá mais dificuldades – mas que 

podem ser ultrapassadas através de dedicação e estudo – mas não desvalorizam a sua 

importância, dotando o aluno de condições que potencializarão o seu sucesso escolar 

(Fonseca, 2015). 

 Efetivamente a família tem a capacidade de influenciar tanto pela positiva como 

pela negativa o valor que é atribuído pelos seus filhos à escola, assim como a sua perceção 

da mesma. Regressamos novamente à importância que a participação dos pais pode de-

sempenhar no sucesso escolar e educativo dos seus filhos. A ajuda prestada na realização 
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dos trabalhos de casa ou na compreensão de determinado conteúdos pode ser o fator de-

cisivo para o sucesso escolar dos seus filhos, demonstrando mais uma vez a importância 

da ajuda dos pais no sucesso dos filhos. As atitudes e valores transmitidos em casa tam-

bém se refletem diretamente na postura que o aluno apresenta na escola e em sala de aula, 

o que por sua vez tem repercussões nos resultados escolares – se o aluno respeitar o pro-

fessor e não desestabilizar a sala de aula, as hipóteses de a aula ser mais produtiva au-

mentam. Portanto, ao estar atento e ser participativo, o aluno tendencialmente irá obter 

melhores avaliações. Todavia, se o aluno verificar que os seus pais não atribuem qualquer 

importância à escola, aumenta a probabilidade de adotar uma postura de desinteresse e 

desmotivação. 

 Apesar de concordarmos com a posição de Ana Cláudia da Fonseca (2015) relati-

vamente ao impacto que a família e a sociedade têm no desempenho do aluno, optamos 

por assumir uma posição mais moderada no que toca ao papel do aluno. Independente-

mente da influência que a sua proveniência desempenhe, ele não está destinado ao sucesso 

ou insucesso. Através do seu empenho e dedicação, tem a capacidade de superar quais-

quer que sejam as suas desvantagens, do mesmo modo que um aluno com um percurso 

‘facilitado’ pode incorrer numa situação de insucesso se não se aplicar o suficiente. Ou 

seja, o aluno não é um simples passageiro no seu percurso escolar, impotente perante as 

decisões que outros tomam por si. Faço nossas as palavras de Bernard Charlot (2000, p. 

24): “é verdade que o insucesso escolar tem alguma relação com a desigualdade social. 

Mas isso não permite, em absoluto, dizer-se que a origem social é a causa do insucesso 

escolar”.  

Na opinião de Santiago (1993, apud Costa, 2018), os pais antecipam certas difi-

culdades dos seus filhos, mesmo antes de eles as terem. Pelo facto de os pais já terem 

sentido eles mesmos essas dificuldades, desculpabilizam os seus filhos caso tenham re-

sultados abaixo do desejado ou não consigam de todo transitar de ano. São pais com uma 

visão da escola transmissiva, onde apenas a transmissão de conteúdos de base, como o 

cálculo ou a escrita, têm importância, ou seja, existe uma sobrevalorização dos saberes 

em detrimento das competências. 
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David Justino (2010) reconhece o papel que a família, nomeadamente do capital 

familiar, no sucesso ou insucesso dos alunos, mas, através de investigações recentes, des-

taca outros fatores de igual importância: a escola, a competência dos professores, a orga-

nização do sistema de ensino e as relações de proximidade dos alunos, têm igualmente 

relevância para o seu sucesso. Bernard Charlot (2000) considera igualmente que a questão 

do insucesso evolve uma multiplicidade de atores sociais, para além do aluno. Fatores 

como a qualidade dos docentes, o sistema de ensino, a igualdade de oportunidades e os 

recursos dos pais, não devem ser excluídos como uma potencial causa do insucesso dos 

alunos (Charlot, 2000).   

 David Justino (2010) acredita que o sistema de ensino português não está conce-

bido para promover o sucesso escolar. O sistema de ensino (que apelida como uma “cor-

rida de obstáculos”) não está organizado para potencializar o sucesso escolar de todos os 

alunos, mas sim para fazer uma seleção dos melhores. O autor não considera que os alu-

nos, mesmo não dispondo de condições, devam transitar de ano, mas que o problema está 

em perceber por que motivo eles não preenchem os requisitos necessários para transitar 

de ano e o que a escola fez para evitar essa retenção. Em situações em que o insucesso é 

recorrente pode mesmo potenciar situações de abandono precoce, apesar de lembrar que 

as baixas expectativas do aluno – quer sejam criadas pela família, professores ou amigos 

– também representam uma causa provável (Justino, 2010). 

 Desde 1990 tem-se verificado uma diminuição da taxa de abandono escolar. Se-

gundo os Censos 1991, a taxa de abandono escolar era de 12.5 %, o que significa que em 

cada 1000 crianças, com idades compreendidas entre os 10 e os 15 anos, 125 tinham 

abandonado a escola à época do recenseamento (Justino, 2010). Em 2001 a taxa já se 

encontrava nos 2.7 % e em 2011 fixou-se nos 1.7 %, o que torna o abandono escolar algo 

residual27. Também se registou uma gradual descida da taxa de abandono precoce de edu-

cação e formação, que diz respeito aos indivíduos com idades compreendidas entres os 

18 e 24 anos, que deixaram de estudar sem completar o ensino secundário. Em 1992 essa 

taxa rondava os 50 % e em 2000 ainda estava nos 43.6 %. A redução desta taxa é notória 

 
27https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&contecto=pi&indOcorr-

Cod=0007139&selTab=tab0 (consultada a 10/08/19). 

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&contecto=pi&indOcorrCod=0007139&selTab=tab0
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&contecto=pi&indOcorrCod=0007139&selTab=tab0
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pois em 2011 já se encontra nos 23 % e em 2018 estava nos 11.8 %28, mas ainda abaixo 

da meta de 10 % estabelecida para 2020. 

David Justino (2010) não partilha da opinião de que atualmente os alunos são pi-

ores que os da segunda metade do século XX, pelos seus resultados mais fracos e indis-

ciplina. Com uma simples análise dos Censos, consegue provar o quão errado está esse 

preconceito: em 1960, 56 % da população residente com pelo menos 7 anos de idade não 

sabia ler nem escrever, ou mesmo que soubesse não tinha concluído o ensino primário, e 

apenas 0.6 % da população tinha um curso superior. No primeiro Censos realizado no 

século XXI, 86 % da população ainda não ia além do 9.º ano de escolaridade e a população 

residente com idades compreendidas entre os 35 e 59 anos tinha uma escolaridade média 

de 6.7 anos. Nas palavras de David Justino (2010, p. 74): “só uma geração de analfabetos 

e ignorantes compulsivos poderá não reconhecer que as novas gerações estão mais quali-

ficadas que as gerações anteriores”.  

 

1.3.2. “Filho de burro não pode ser cavalo”  

Ao crescer era frequente ouvir os meus avós a proferir este provérbio: “filho de 

burro não pode ser cavalo”. O seu significado é simples. Tal como evidente pelo fatalismo 

da expressão, procura moderar as expectativas dos jovens evitando que ambicionem um 

futuro que não poderão ter, uma vez que, por muito que o desejem, não é possível fugir 

às suas origens. Se há algumas gerações atrás este provérbio revelava alguma verosimi-

lhança, atualmente encontra-se totalmente desvirtuado da realidade. A improbabilidade 

de ascensão social levava a que os jovens oriundos de famílias de um contexto desfavo-

recido se conformassem com a sua posição social e não tentassem obter um futuro melhor. 

Com a já abordada massificação do sistema de ensino, este paradigma alterou-se e medi-

ante esforço e dedicação é possível desempenhar-se a profissão que se deseja, indepen-

dentemente da sua origem social. 

 
28https://www.pordata.pt/Portugal/Taxa+de+abandono+pre-

coce+de+educa%c3%a7%c3%a3o+e+forma%c3%a7%c3%a3o+total+e+por+sexo-433 (consultado a 

10/08/19). 

https://www.pordata.pt/Portugal/Taxa+de+abandono+precoce+de+educa%c3%a7%c3%a3o+e+forma%c3%a7%c3%a3o+total+e+por+sexo-433
https://www.pordata.pt/Portugal/Taxa+de+abandono+precoce+de+educa%c3%a7%c3%a3o+e+forma%c3%a7%c3%a3o+total+e+por+sexo-433
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Porém, as baixas expectativas resultantes da sua proveniência social podem de-

monstrar-se nos resultados escolares e consequentemente nas perspetivas de futuro. Por 

acreditar que nunca conseguirá alcançar a sua profissão de sonho, o aluno pode não se 

empenhar para obter sucesso escolar. Se normalmente o “bom aluno” tem elevadas ex-

pectativas profissionais, o “mau aluno” tradicionalmente não as tem. 

 Regra geral, a busca pela profissão desejada implica que se frequente o ensino 

superior. Tal como fomos observando ao longo deste trabalho, durante grande parte do 

século XX, existiu uma ‘barreira invisível’ no acesso ao ensino superior. Não que fosse 

proibido o ingresso de alunos provenientes de agregados familiares desfavorecidos, mas 

a realidade é que estava reservado a uma elite muito restrita. Apenas quem tinha capaci-

dade económica conseguia ir além da escolaridade mínima obrigatória e mesmo frequen-

tar o Ensino Superior. Não é de espantar que aquando da Revolução dos cravos, em 1974, 

apenas 40 000 portugueses tinham um curso superior (Costa & Lopes, 2011). 

 Este paradigma viria gradualmente a alterar-se com a massificação do ensino a 

partir da década de 1980. A população estudantil aumentou em todos os ciclos de estudo, 

e o Ensino Superior não foi exceção: no início da década de 1990 estavam matriculados 

nos diversos níveis de formação do Ensino Superior quase 200 000 alunos29. 

António Firmino da Costa e João Lopes (2011) consideram que das principais 

consequências do aumento de alunos a frequentar o ensino superior, tanto em Portugal 

como em outros países, é a diversificação do background sociocultural da população uni-

versitária. Ou seja, nota-se uma abertura do ensino superior a todas as camadas sociais 

deixando assim de estar ‘reservado’ às elites, na medida em que alunos de origens eco-

nómicas mais humildes têm agora oportunidade de prosseguir os seus estudos. No en-

tanto, a abertura não eliminou totalmente as desigualdades sociais. Segundo António da 

Costa e João Lopes (2011), filhos de “indústrias”, ou empregos igualmente mal remune-

rados, são em média 4 vezes menos prováveis de ingressar no ensino superior compara-

tivamente a filhos de gestores, ou empregos igualmente bem remunerados. 

 
29https://www.pordata.pt/Portugal/Alunos+matriculados+no+ensino+superior+total+e+por+n%c3%ad-

vel+de+forma%c3%a7%c3%a3o-1023 (consultado a 17/08/19). 

https://www.pordata.pt/Portugal/Alunos+matriculados+no+ensino+superior+total+e+por+n%c3%advel+de+forma%c3%a7%c3%a3o-1023
https://www.pordata.pt/Portugal/Alunos+matriculados+no+ensino+superior+total+e+por+n%c3%advel+de+forma%c3%a7%c3%a3o-1023
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As ilações que se podem retirar são simples: apesar de ser mais fácil entrar no 

Ensino Superior, ainda era difícil alunos provenientes de um estrato socioeconómico des-

favorecido conseguirem prosseguir os seus estudos para além da escolaridade mínima 

obrigatória. Portanto, este primeiro boom na população estudantil, pós 25 de abril, con-

templou principalmente a classe média, cuja estabilidade económica permitia suportar os 

custos da educação dos seus filhos. A entrada de Portugal na comunidade europeia, reve-

lar-se-ia fundamental para a verdadeira massificação do Ensino Superior, pela injeção de 

fundos europeus/comunitários destinados a bolsas de estudo. Apesar de o seu alcance não 

ser universal, estes apoios económicos permitiram a alunos oriundos de famílias econo-

micamente desfavorecidas frequentar o Ensino Superior, algo que sem os referidos apoios 

não seria possível. 

Tal como muitos pais encaram a escola como uma forma de os seus filhos conse-

guirem ascender socialmente e almejar objetivos que eles nunca puderem ter, por vezes 

são os filhos que procuram através do seu esforço académico uma vida melhor que a que 

os seus pais tiveram. Mesmo em situações onde se verificam baixas expectativas por parte 

da família, o aluno é capaz de decidir o seu futuro através das suas ações e decisões.  

Segundo Pedro Abrantes (2003, apud Santos, 2015, p. 36), “a escola tornou-se o 

espaço de referência onde se constroem ambições individuais, elaboram projetos profis-

sionais e constroem sentidos de vida”. A primeira ‘encruzilhada’ que o aluno terá de en-

frentar será a seleção de um percurso no Ensino Secundário, pois a escolha de uma área 

de estudo irá à partida limitar as hipóteses disponíveis no Ensino Superior. É neste ponto 

que a influência familiar pode desempenhar um papel ativo. De acordo com Costa et al 

(1990, apud Santos, 2015), é dentro da família que se constroem disposições, estratégias 

e orientações de vida. Deste modo, certos pais podem encaminhar os seus filhos para um 

curso que achem mais apropriado tendo em conta os objetivos traçados para o seu futuro. 

Esta imposição pode ter consequências graves, visto que talvez eles não o desejem ou até 

não tenham vocação, algo que os pode desmotivar e implicar o seu insucesso. Em deter-

minados casos, apenas a troca de curso para um mais enquadrado aos seus interesses, 

pode remediar uma imposição inicial do encarregado de educação (no caso do Ensino 

Secundário). 
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 O alargar da escolaridade mínima obrigatória para os 18 anos de idade, que tal 

como anteriormente referido salvo a existência de retenções corresponde ao 12.º ano de 

escolaridade, trouxe consigo uma mudança de paradigma. Anteriormente, quem não pre-

tendia prosseguir para o Ensino Superior completava o 9.º ano do Ensino Básico e tentava 

entrar no mercado de trabalho, enquanto que os que tinham como objetivo o Ensino Su-

perior continuavam para o Ensino Secundário. Atualmente, como todos os alunos em 

idade escolar são obrigados a frequentar o Ensino Secundário, aquela ‘triagem’ do Ensino 

Superior está obsoleta. Mesmo existindo a possibilidade de frequentar um curso profis-

sional, muitos alunos, um pouco pela influência exercida quer pela família ou pelo círculo 

de amigos, preferem um curso científico-humanístico pela eventual hipótese de conseguir 

ingressar no Ensino Superior. 

Este discurso pode parecer um pouco paradoxal em relação ao restante subcapí-

tulo, uma vez que o aumento de alunos no Ensino Superior aparenta ser algo benéfico. 

No entanto, em certos casos é apenas uma ilusão de sucesso, não fosse a taxa de desistên-

cia no primeiro ano do curso tão elevada: um estudo realizado por Patrícia Engrácia e 

João Batista para a Direção-Geral de estatística da educação e ciência (2018) acompanhou 

o percurso de todos os alunos que se matricularam em cursos de licenciatura com duração 

de 3 anos no ano letivo de 2011/12, e verificou que, até ao ano letivo de 2014/15, apenas 

46 % conseguiu concluir o curso no tempo previsto; 14 % continuavam inscritos no curso 

sem ainda o ter concluído; 11 % continuavam inscritos no Ensino Superior, mas noutro 

curso; e 29 % tinham desistido do Ensino Superior (Engrácia & Batista, 2018). 

Segundo Rui Banha (2017, p. 09), a tendência para o abandono do Ensino Superior 

é maior no primeiro ano do curso “devido, entre outras razões, a dificuldades de adapta-

ção, expectativas goradas, perceção da falta de enquadramento, respostas institucionais 

insuficientes ou inadequadas, etc.”. Desde a década de 1990 que o Estado tenta reduzir o 

flagelo do insucesso e abandono no ensino superior, promulgando legislação que vai 

nesse sentido. A mais recente veio através do Programa Retomar, despacho normativo 

n.º 8-A/2016, que proporcionou apoios aos estabelecimentos de ensino superior, assim 

como a atribuição de bolsas de estudo a jovens desempregados com menos 30 anos, como 

forma de os incentivar a retomar a sua formação e/ou a aumentá-la. Este programa não 
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teve o alcance desejado e foi redefinido, através do despacho n.º 1447-A/2016, no Pro-

grama +Superior, que, entre outros aspetos, passou a incluir os alunos carenciados que 

interromperam os seus estudos e aumentou em 29 % a atribuição de novas bolsas (Banha, 

2017). 

Segundo Madureira Pinto (s/d, apud Banha, 2017, p. 13), “os fenómenos de 

(in)sucesso e abandono académicos não podem ser dissociados de processos sociais como 

os de evolução das estruturas produtivas e do emprego, das estratégias de mobilidade 

social e de reconfiguração classista, das transformações culturais na sociedade e, neces-

sariamente, das políticas de educação e ciência”. Quer seja por se encontrar num curso 

que não é o desejado, pelo insucesso ou por não conseguir suportar os custos associados 

à vida universitária, registam-se imensos casos de abandono no Ensino Superior. 

A impressionante subida do número de alunos portugueses no Ensino Superior 

desde a década de 1980 até à atualidade, apesar de todas as suas idiossincrasias, ainda não 

colocavam Portugal na média da OCDE. De acordo com Costa & Lopes (2011), em 2010, 

apenas 14 % da população portuguesa com idades compreendidas entre os 25 e os 64 anos 

tinham um curso superior, muito abaixo da média de 28 % da OCDE. Como era esperado 

esse número aumentou, e em 2018 a percentagem de população residente com 15 ou mais 

anos com ensino superior era de 18.7 %30 (os homens 15 % e as mulheres cerca de 22 %). 

Todavia, Portugal ainda se encontra abaixo da média da OCDE, uma vez que em média 

39 % das mulheres e 33 % dos homens possuem educação superior31. O número de alunos 

inscritos no Ensino Superior tem igualmente vindo a aumentar: em 2018, encontravam-

se cerca de 370 000 alunos inscritos, quase o dobro do número registado em 1990, tendo 

registado o seu pico em 2003 com mais de 400 000 alunos inscritos32.  

 
30https://www.pordata.pt/Portugal/Popula%c3%a7%c3%a3o+resi-

dente+com+15+e+mais+anos+por+n%c3%advel+de+escolaridade+completo+mais+elevado+(percenta-

gem)-884-7163 (consultado a 18/08/19). 

31 http://www.oecdbetterlifeindex.org/pt/quesitos/education-pt/ (consultado a 17/08/19). 

32https://www.pordata.pt/Portugal/Alunos+matriculados+no+ensino+superior+total+e+por+n%c3%ad-

vel+de+forma%c3%a7%c3%a3o-1023 (consultado a 17/08/19). 

https://www.pordata.pt/Portugal/Popula%c3%a7%c3%a3o+residente+com+15+e+mais+anos+por+n%c3%advel+de+escolaridade+completo+mais+elevado+(percentagem)-884-7163
https://www.pordata.pt/Portugal/Popula%c3%a7%c3%a3o+residente+com+15+e+mais+anos+por+n%c3%advel+de+escolaridade+completo+mais+elevado+(percentagem)-884-7163
https://www.pordata.pt/Portugal/Popula%c3%a7%c3%a3o+residente+com+15+e+mais+anos+por+n%c3%advel+de+escolaridade+completo+mais+elevado+(percentagem)-884-7163
http://www.oecdbetterlifeindex.org/pt/quesitos/education-pt/
https://www.pordata.pt/Portugal/Alunos+matriculados+no+ensino+superior+total+e+por+n%c3%advel+de+forma%c3%a7%c3%a3o-1023
https://www.pordata.pt/Portugal/Alunos+matriculados+no+ensino+superior+total+e+por+n%c3%advel+de+forma%c3%a7%c3%a3o-1023
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A própria organização do Ensino Superior está pautada por diferenças. O prestígio 

varia consoante as instituições e é algo que se reflete na procura da sua oferta educativa. 

No entanto, o próprio público-alvo das instituições não corresponde totalmente ao 

mesmo. Existem quatro grandes vias de Ensino Superior: universitário público, universi-

tário privado, politécnico público e politécnico privado. No ano letivo de 2015/16, exis-

tiam em Portugal 294 estabelecimentos de ensino superior, 28 % eram do universitário 

público, 16 % do universitário privado, 34 % do politécnico público e 23 % do politécnico 

privado (Banha, 2017). Como era expectável, dois terços do total dos estabelecimentos 

de ensino localizam-se na zona Norte e na Área Metropolitana de Lisboa, e um quinto na 

região Centro. Apenas na região Norte, a oferta de instituições privadas supera a pública 

(Banha, 2017). No que toca à distribuição de alunos, destaca-se claramente a oferta pú-

blica: dos mais de 350 000 alunos inscritos no ano letivo de 2015/16, 84 % estavam no 

setor público (54 % em universidades e 30 % no politécnico) (Banha, 2017). 

A diferença fundamental entre o ensino universitário e o ensino politécnico é que 

enquanto a transmissão de conhecimento no ensino universitário é feita de um modo mais 

teórico, no ensino politécnico é valorizada uma abordagem mais prática, apesar de variar 

consoante a instituição e curso. A procura do ensino universitário é superior devido ao 

seu prestígio e pela qualidade da oferta curricular, mas em anos recentes também se tem 

verificado um aumento de procura dos cursos do ensino politécnico. O ensino privado, 

normalmente apresenta médias de acesso inferiores ao público, assim como propinas mais 

elevadas, o que significa que a sua população estudantil é predominantemente composta 

por alunos originários de estratos socioeconómicos favorecidos, capazes de suportar os 

custos. Segundo Costa & Lopes (2011), as desigualdades são menores nos politécnicos, 

onde o acesso é mais fácil para alunos provenientes de um background socioeconómico 

mais desfavorecido, no entanto, nota que existem maiores desigualdades de acesso no 

setor privado que no público, predominantemente pelos referidos custos associados. 

 Uma área em que se tem registado progressos é na igualdade de género. Tal como 

referem Costa & Lopes (2011), atualmente o número de mulheres inscritas no ensino 

superior é maior ao dos homens: em 2018, existiam mais de 200 000 mulheres inscritas 
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no ensino superior em comparação com cerca de 172 000 homens33. Ou seja, aproxima-

damente 54 % dos alunos inscritos no ensino superior são do sexo feminino, o que faz 

sentido tendo em conta que a percentagem de mulheres na população portuguesa supera 

a dos homens. No entanto, esta é uma realidade recente, visto que apenas na década de 

1980 o número de mulheres no ensino superior superou o dos homens (Costa & Lopes, 

2011). 

Apesar de uma parte importante dos alunos ter como objetivo o Ensino Superior 

após a conclusão o Ensino Secundário, não é algo comum a todos. Alguns pretendem 

entrar no mercado de trabalho o mais rápido possível, especialmente se as condições de 

mercado forem aliciantes mediante a elevada procura de mão-de-obra e quando a impor-

tância da instrução não é valorizado pela família. Porém, encontram na escolaridade mí-

nima obrigatória um entrave, sendo que a única forma de o rentabilizar é encontrar um 

curso profissional que lhe permita enriquecer as suas competências na área profissional 

que deseja.  

A desvalorização do Ensino Superior é maior quando se registam elevadas taxas 

de desemprego junto dos recém-diplomados. Tal como afirma Santos (2015, p. 40), as 

taxas de desemprego dos academicamente qualificados, causam sentimentos de frustra-

ção nos jovens “pois não disfrutam do status socio-laboral que os seus diplomas lhes 

trazem, destruindo os projetos idealizados e encaminhando-os para formas alternativas de 

trabalho (precário)…”. Por outras palavras, nem sempre um diploma do Ensino Superior 

se reflete diretamente num emprego de qualidade, o que tendencialmente provoca a des-

valorização dos benefícios de frequentar o Ensino Superior em períodos onde se verifica 

uma taxa de desemprego junto dos recém-diplomados. 

 

 

 

 
33 https://www.pordata.pt/Portugal/Alunos+matriculados+no+ensino+superior+total+e+por+sexo-1048-

8485 (consultado a 18/08/19).  

https://www.pordata.pt/Portugal/Alunos+matriculados+no+ensino+superior+total+e+por+sexo-1048-8485
https://www.pordata.pt/Portugal/Alunos+matriculados+no+ensino+superior+total+e+por+sexo-1048-8485
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Capítulo 2 – Enquadramento metodológico 

Depois de realizadas as leituras necessárias para garantir um extenso aprofunda-

mento da temática em estudo, seguiu-se a componente mais prática desta reflexão. Deste 

modo, este segundo capítulo assenta em três grandes pilares: a análise da região e do 

contexto em que o estudo de caso foi aplicado, a caracterização da amostra e a metodo-

logia a que recorremos para a obtenção de dados. 

Este capítulo encontra-se dividido em três subcapítulos, com o objetivo de pro-

porcionar uma organização mais agradável e facilitar na sua leitura. No primeiro será feita 

uma análise da região do Tâmega e Sousa (NUTS III), procurando-a enquadrar no pano-

rama nacional. O segundo subcapítulo terá presente a caracterização da escola e das tur-

mas em que foi aplicado este estudo. Para finalizar, no terceiro subcapítulo será explicada 

a metodologia utilizada para a recolha de dados, assim como os procedimentos da sua 

aplicação. 

2.1. A região do Tâmega e Sousa 

Antes de se proceder à análise da escola e das turmas em que se aplicou o estudo 

de caso, é necessário fazer o enquadramento da sua região no panorama nacional, de 

modo a tornar-se percetível o contexto a que os alunos estão sujeitos. Com o propósito de 

simplificar esta análise, recorremos aos NUTS por considerarmos que é preciso o sufici-

ente para caracterizar a região. 

O termo “NUTS” é um acrónimo de “Nomenclatura das Unidades Territoriais 

para Fins Estatísticos”, e consiste num sistema hierárquico de divisão do território em 

regiões. Segundo a informação disponibilizada pelo Pordata34, “esta nomenclatura foi 

criada pelo Eurostat no início dos anos 1970, visando a harmonização das estatísticas dos 

vários países em termos de recolha, compilação e divulgação de estatísticas regionais.”. 

Encontra-se subdividida em 3 níveis, do mais geral para o mais específico: NUTS I, 

NUTS II e NUTS III. No ano de 2015, entrou em vigor a divisão regional “NUTS 2013”, 

 
34 https://www.pordata.pt/O+que+sao+NUTS (consultada a 29/08/19). 

https://www.pordata.pt/O+que+sao+NUTS
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que veio substituir a versão “NUTS 2002”, trazendo consigo alterações significativas re-

lativamente ao número e composição dos municípios das NUTS III, passando de 30 para 

25 unidades administrativas. 

No contexto das NUTS I, Portugal está dividido em 3 regiões: Portugal Continen-

tal, Região Autónoma dos Açores e Região Autónoma da Madeira. Relativamente ao 

NUTS II, Portugal encontrar-se dividido em 7 regiões: Norte, Centro, Área Metropolitana 

de Lisboa, Alentejo, Algarve (Portugal Continental); Região Autónoma dos Açores (Re-

gião Autónoma dos Açores); e Região Autónoma da Madeira (Região Autónoma da Ma-

deira). Por fim, no que toca aos NUTS III, a divisão de Portugal é feita em 25 regiões: 

Alto Minho, Cávado, Ave, Área Metropolitana do Porto, Alto Tâmega, Tâmega e Sousa, 

Douro, Terras de Trás-os-Montes (Norte); Oeste, Região de Aveiro, Região de Coimbra, 

Região de Leiria, Viseu Dão Lafões, Beira Baixa, Médio Tejo, Beiras e Serra da Estrela 

(Centro); Área Metropolitana de Lisboa (Área Metropolitana de Lisboa); Alentejo Literal, 

Baixo Alentejo, Lezíria do Tejo, Alto Alentejo, Alentejo Central (Alentejo); Região Au-

tónoma dos Açores (Região Autónoma dos Açores); Região Autónoma da Madeira (Re-

gião Autónoma da Madeira). 

Tal está subjacente no título do subcapítulo. A região em referência é a do “Tâ-

mega e Sousa”, pelo facto de ser onde está localizada a escola em que foi aplicado o 

estudo de caso, juntando-se ainda a feliz coincidência de ser a região de onde sou natural. 

A região é composta pelos concelhos de Amarante, Baião, Castelo de Paiva, Celorico de 

Basto, Cinfães, Felgueiras, Lousada, Marco de Canaveses, Paços de Ferreira, Penafiel e 

Resende35. Em 2017, a região do Tâmega e Sousa tinha uma população residente de 419 

811 habitantes (correspondente a 12% da população residente da região Norte), distribu-

ída por uma área de 1.831,5 km², o que resulta numa densidade populacional de 229.2 

habitantes por km². No entanto, desde 2001, perdeu 5 % da sua população residente, pos-

sivelmente fruto da redução da taxa de natalidade e do aumento da emigração36. 

 
35 https://www.tamegasousa.pt/ (consultado a 29/08/19). 

36https://www.pordata.pt/Municipios/Quadro+Resumo/T%c3%a2mega+e+Sousa+(NUTS+III)-233101  

(consultado a 28/08/19). 

https://www.tamegasousa.pt/
https://www.pordata.pt/Municipios/Quadro+Resumo/T%c3%a2mega+e+Sousa+(NUTS+III)-233101
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Em termos da sua composição demográfica, os dados mais recentes a que temos 

acesso datam de 2017, e apontam que 14 % dos seus habitantes se encontram na faixa 

etária dos jovens (menos de 15 anos) e 16 % na faixa etária dos idosos (65 e mais anos). 

Os restantes 70% dos seus residentes encontram-se em idade ativa (15 aos 64 anos). Não 

fugindo ao panorama nacional, a região notou entre 2001 e 2017 um crescente envelhe-

cimento da sua população, dado que em 2001 a sua população jovem ocupava uma per-

centagem de 21 % e a idosa de 12 %. Portanto, não é de espantar que o seu índice de 

envelhecimento (número de idosos por cada 100 jovens) tenha aumentado de 56.3 em 

2001 para 115.5 em 2017.  

Em 2017 houve 3 149 nascimentos e cerca de 3 611 óbitos, o que resulta num 

saldo natural negativo (-462), que igualmente não difere do contexto nacional. Entre 2001 

e 2017 não se registaram alterações significativas em termos do número de óbitos, porém, 

notou-se uma diminuição de quase 2 500 nascimentos. Registaram-se 51.6 divórcios por 

cada 100 casamentos, subindo comparativamente aos 13.9 de 2001, e 38.3 % dos nasci-

mentos ocorreram fora do casamento, sendo que em 2001 apenas 8.5 % dos nascimentos 

ocorriam nesse contexto. 

Enquadrando estes valores demográficos da região do Tâmega e Sousa no con-

texto nacional, ela apresentava em 2017 uma densidade populacional acima da média 

portuguesa (que era de 111.7 habitantes por km²), uma percentagem de população jovem 

igual à média nacional e uma percentagem de população idosa abaixo da média nacional 

(21.3 %). 

Focando-nos num ponto fundamental do presente relatório, passamos à análise 

das características relacionadas com a educação. Infelizmente, os números mais recentes 

que possuímos para a região do Tâmega e Sousa são alusivos ao ano de 2011. Segundo 

estes dados, referentes à população residente com 15 ou mais anos, em 2011, 12.4 % da 

população residente não tinha qualquer escolaridade, 11 % tinha o Ensino Secundário e 

6 % tinha completado o Ensino Superior. Porém, desde 2001, registou-se uma redução na 

percentagem de população residente sem qualquer nível escolaridade (de 21 para 12 %), 

um aumento na percentagem de população residente com o Ensino Secundário (de 6 para 

11 %) e um aumento da população residente com o Ensino Superior (de 3 para 6 %). Isto 
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significa que, em 2011, a região do Tâmega e Sousa estava acima da média nacional no 

indicador de população sem qualquer nível de escolaridade (10 %), mas abaixo nos indi-

cadores de população com o Ensino Secundário e o Ensino Superior (16 e 14 %, respeti-

vamente). 

Para conseguirmos dados de cronologias mais recentes, temos de nos ‘contentar’ 

com informação relativa à região Norte (NUTS II), o que infelizmente reduz a sua espe-

cificidade que desejamos para esta reflexão. Seguindo a mesma escala de população re-

sidente com 15 ou mais anos, em 2018, existiam na região Norte cerca de 217 000 indi-

víduos sem qualquer nível de escolaridade (a pior região do país), cerca de 763 000 indi-

víduos com o 1.º Ciclo do Ensino Básico, cerca de 370 000 indivíduos com o 2.º Ciclo do 

Ensino Básico, 580 000 indivíduos com o 3.º Ciclo do Ensino Básico, 660 000 indivíduos 

com o Ensino Secundário e Pós-Secundário e 512 000 com o Ensino Superior37.  

Relativamente ao concelho de Penafiel, onde se localiza a escola alvo do estudo 

de caso, em 2017, era composto por cerca de 70 000 habitantes (aproximadamente 17 % 

da população residente da região do Tâmega e Sousa), distribuídos por 212 km² (cerca de 

12 % da área da região), resultando numa densidade populacional de 330.8 (superior à 

média da região). No que toca à sua composição demográfica, 15 % da sua população 

residente são jovens, 70 % encontra-se na faixa da população ativa e 15 % na faixa etária 

idosa. Portanto, o concelho de Penafiel é composto por uma população residente mais 

jovem que a região do Tâmega e Sousa e do que a média nacional. Ainda assim, o índice 

de envelhecimento era de 102.7, mesmo sendo o saldo natural positivo (14). Para apurar 

informações relacionadas com o panorama educativo penafidelense, voltamos a ter de nos 

cingir a dados de 2011. Nesse ano, a percentagem de população residente, com 15 ou 

mais anos, sem qualquer nível de escolaridade era de 11 %, com o Ensino Secundário 

12% e com o Ensino Superior era de 7%. Ou seja, demonstrava índices de escolaridade 

superiores à restante região do Tâmega e Sousa, mas inferiores ao contexto nacional38. 

 
37 https://www.pordata.pt/Municipios/Popula%c3%a7%c3%a3o+residente+com+15+e+mais+anos+to-

tal+e+por+n%c3%advel+de+escolaridade+completo+mais+elevado-802-5619 (Consultado a 28/08/19). 

38 https://www.pordata.pt/Municipios/Quadro+Resumo/Penafiel+(Munic%c3%adpio)-232792 (consultado 

a 28/08/19). 

https://www.pordata.pt/Municipios/Popula%c3%a7%c3%a3o+residente+com+15+e+mais+anos+total+e+por+n%c3%advel+de+escolaridade+completo+mais+elevado-802-5619
https://www.pordata.pt/Municipios/Popula%c3%a7%c3%a3o+residente+com+15+e+mais+anos+total+e+por+n%c3%advel+de+escolaridade+completo+mais+elevado-802-5619
https://www.pordata.pt/Municipios/Quadro+Resumo/Penafiel+(Munic%c3%adpio)-232792
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Em suma, a região do Tâmega e Sousa, não obstante o seu saldo natural negativo, 

detém uma população residente mais jovem e menos envelhecida que a média nacional, 

mas cujos índices de escolaridade são inferiores à média portuguesa. Quanto ao concelho 

de Penafiel, destaca-se pela positiva da restante região: a sua população residente é em 

média mais jovem e menos envelhecida que a região do Tâmega e Sousa, e consequente-

mente de Portugal, revelando também que os índices de escolaridade da sua população 

residente são superiores aos da região, mas inferiores ao contexto nacional. 

. 

2.2. A ‘super’ Escola Secundária de Penafiel 

No âmbito do estágio profissionalizante, desenvolvido pelo Mestrado em Ensino 

de História no 3.º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário da Faculdade de Letras 

da Universidade do Porto, fui colocado na posição de Professor Estagiário na Escola Se-

cundária de Penafiel, durante o ano letivo de 2018/2019.  

A Escola Secundária de Penafiel39, localizada no Sameiro, na rua D. Alves Maga-

lhães 4560 - 491 Penafiel, iniciou a sua atividade no dia 1 de outubro de 1978. A neces-

sidade de dotar o concelho de Penafiel de uma instituição de ensino para todos os alunos 

que pretendiam prosseguir os seus estudos, mas que não quisessem ingressar na Escola 

Industrial que funcionava desde 1961 em Milhundos, motivou, em 1963, que a escola 

passasse a designar-se por Escola Comercial e Industrial de Penafiel. Em 1968/69 iniciou 

funções a secção de Penafiel do Liceu Alexandre Herculano do Porto, no edifício do an-

tigo Colégio de Nossa Senhora do Carmo (no centro da cidade). No ano de 1972 esta 

secção adquiriu o estatuto de Liceu Nacional de Penafiel. Assim, a Escola Comercial e 

Industrial e o Liceu coexistiram até 1978, ano em que as duas instituições são fundidas 

na Escola Secundária de Penafiel, a primeira escola do concelho cuja oferta educativa 

estava voltada para o 3.º Ciclo do Ensino Básico e para o Ensino Secundário 

Segundo os dados fornecidos pelo Projeto Educativo da Escola Secundária de 

Penafiel 2018/202040, a escola é frequentada por 2 563 alunos, mais precisamente: 682 

 
39 http://www.espenafiel.org/ . 

40 Disponível em http://www.espenafiel.org/Escola/Documentos.aspx (consultada a 25/08/19).  

http://www.espenafiel.org/
http://www.espenafiel.org/Escola/Documentos.aspx
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do Ensino Básico (27 %), 1 493 do Ensino Secundário (58 %) e 388 do Ensino Profissio-

nal (15 %). Dos 682 alunos do Ensino Básico, 210 são alunos do 7.º ano, 207 alunos do 

8.º ano e 265 alunos do 9.º ano. Quanto aos alunos ingressados no Ensino Secundário, 

579 são do 10.º ano, 449 do 11.º ano e 465 do 12.º ano. Deste modo, é lícito concluir que 

o público-alvo da Escola Secundária de Penafiel são predominantemente alunos do En-

sino Secundário, visto que constituem mais de metade da população estudantil. 

O pessoal docente da Escola, é composto por 169 professores, dos quais 115 per-

tencem ao quadro de nomeação definitiva, 16 ao quadro de zona pedagógica e 38 são 

contratados. Muitos dos docentes, contam com mais de 30 anos de serviço e mais de 

metade do total de professores é do sexo feminino. Relativamente ao pessoal não docente, 

a escola conta com 30 Assistentes Operacionais (21 do quadro e 9 contratados), 13 As-

sistentes Técnicos e 1 Técnico Superior. As habilitações literárias do Pessoal não-Do-

cente, varia desde o 1.º Ciclo do Ensino Básico ao Ensino Superior. 

O edifício situa-se numa das zonas mais elevadas da cidade de Penafiel e encontra-

se em excelentes condições de preservação, tendo sido intervencionado recentemente pela 

Parque Escolar. Compreende várias salas de aula e laboratórios, salas de trabalho do-

cente, sala de diretor de turma com gabinetes de atendimento ao encarregado de educação, 

gabinete médico, gabinete de atendimento ao aluno, zonas de convívio e lazer e serviços 

administrativos e educativos. O edifício está rodeado por espaços verdes, assim como 

áreas destinados à prática de exercício físico. 

A escola promove uma ligação próxima com a Associação de Pais e Encarregados 

de Educação, contribuindo para uma dinâmica democrática e globalizante da instituição 

e sendo frequente a sua colaboração. A Associação de Estudantes despenha uma função 

importante na vida escolar, particularmente do ponto de vista lúdico, sociocultural e des-

portivo, tendo como tarefa a defesa dos interesses dos alunos. 

Relativamente ao sucesso escolar, a Escola Secundária de Penafiel registou desde 

o ano letivo de 2010/11 até ao de 2016/17 taxas de transição quase sempre superiores a 

90% em todos os anos do 3.º Ciclo do Ensino Básico, exceto no 9.º ano durante os anos 

letivos entre 2012 e 2015. No ensino secundário, durante o mesmo período, verificaram-

se taxas de transição entre os 80 e 97 % no 10.º e 11.º ano, e entre 69 e 76 % no 12.º ano. 



 

98 

No que toca ao ensino profissional, dos alunos inscritos no 12.º ano durante o ano letivo 

de 2015/2016, 42 % trabalham fora da área do curso, 27 % não concluíram o curso, 23 % 

não se conhece o seu percurso, 13 % estavam desempregados, 8 % prosseguiram os seus 

estudos e 6 % trabalham na área do curso. Quanto aos resultados obtidos pelos alunos da 

Escola Secundária de Penafiel nos exames nacionais do ano letivo de 2016/17, ficaram 

acima da média nacional nos exames de Matemática A, História da Cultura e das Artes, 

Física e Química, Matemática Aplicada às Ciências Sociais, Espanhol, Desenho A e Bi-

ologia e Geologia. Todavia, ficaram abaixo da média nacional nos exames de Português, 

História A, Geometria Descritiva, Geografia A, Economia A e Filosofia. 

 

2.2.1. A escola que fugiu aos TEIP 

Tal como abordado anteriormente, o Programa Territórios Educativos de Inter-

venção Prioritária, é uma iniciativa governamental implementada atualmente em 137 

agrupamentos escolares e escolas não agrupadas, espalhadas por todo o país, que se loca-

lizam em territórios económica e socialmente desfavorecidos, marcados pela pobreza e 

exclusão social, onde a violência, a indisciplina, o abandono e o insucesso escolar mais 

se manifestam. Os objetivos centrais do Programa são prevenir e reduzir o abandono es-

colar precoce e o absentismo, assim como diminuir a indisciplina escolar e promover o 

sucesso educativo de todos os alunos. Ora, esta é a informação que é prestada no site da 

Direção-Geral da Educação acerca dos objetivos do Programa TEIP. 

Mas especificamente que escolas fazem parte das TEIP? Dos 49 agrupamentos 

escolares e escolas não agrupadas da região Norte (NUTS II), 11 fazem parte da sub-

região do Tâmega e Sousa (NUTS III), nomeadamente: o Agrupamento de Escolas do 

Sudeste de Baião (Baião); o Agrupamento de Escolas de Sande e Agrupamento de Esco-

las de Marco de Canaveses (Marco de Canaveses); o Agrupamento de Escolas de Frazão, 

Paços de Ferreira (Paços de Ferreira); o Agrupamento de Escolas D. Manuel de Faria e 

Sousa (Felgueiras); o Agrupamento de Escolas General Serpa Pinto, Cinfães, o Agrupa-

mento de Escolas de Souselo e a Escola Secundária Prof. Doutor Flávio F. Pinto Resende 

(Cinfães); o Agrupamento de Escolas de Resende (Resende); e por fim, o Agrupamento 

de Escolas de Paço de Sousa e o Agrupamento de Escolas do Pinheiro (Penafiel). 
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Descendo a um plano mais local, fazem parte do concelho de Penafiel 6 Agrupa-

mentos de Escolas: Pinheiro, Paço de Sousa, Penafiel Sudeste, Joaquim de Araújo, D. 

António Ferreira Gomes e Escola Secundária de Penafiel. No total há 51 escolas no con-

celho, sendo 8 pertencentes ao Agrupamento de Escolas do Pinheiro, 8 ao Agrupamento 

de Escolas Penafiel Sudeste, 11 ao Agrupamento de Escolas de Paço de Sousa, 14 ao 

Agrupamento de Escolas Joaquim de Araújo, 9 ao Agrupamento de Escolas D. António 

Ferreira Gomes e uma que é apenas a Escola Secundária de Penafiel, que pelo seu elevado 

número de alunos, constitui um agrupamento por si só. 

Onde queremos chegar com todos estes dados? A Escola Secundária de Penafiel, 

destaca-se claramente das restantes escolas do concelho. Numa região dominada por es-

colas com um reduzido número de alunos, a ESP consegue contar com mais de 2000 

alunos, mantendo elevados níveis de qualidade, corroborados pelo Relatório de Avalia-

ção Externa das Escolas efetuado em 2014 pela Inspeção-Geral da Educação e Ciência 

(IGEC)41, onde a Escola obteve a classificação de “Muito Bom” (a segunda mais alta) em 

2 de 3 domínios avaliados. Assim, numa região onde abundam as Escolas TEIP e a baixa 

população estudantil das escolas do concelho, a ESP consegue de ano para ano manter 

número elevados de alunos, enquanto continua a ser uma escola de referência na Região. 

 

2.2.2. As turmas em estudo 

Tive ao meu encargo, tal como do meu colega de estágio e da professora orienta-

dora, uma turma de 7.º ano de História, uma turma de 10.º, uma de 11.º ano de História 

da Cultura da Artes, e uma turma de 11.º ano de História A. Apesar de estar habilitado a 

lecionar História da Cultura e da Artes, as turmas com que tive maior contacto foram as 

de 7.º ano de História e de 11.º ano de História A, por irem mais ao encontro da minha 

zona de conforto, cientificamente. Deste modo, consideramos que estas duas turmas se-

riam as utilizadas como amostra para o estudo de caso. Para além disso, tendo em conta 

que perfazem um universo de mais de 50 alunos, pareceu-nos um número apropriado e 

 
41 Disponível em https://www.igec.mec.pt/upload/AEE_2014_Norte/AEE_2014_ES-Penafiel_R.pdf (con-

sultado a 29/08/19). 

https://www.igec.mec.pt/upload/AEE_2014_Norte/AEE_2014_ES-Penafiel_R.pdf
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representativo. Quanto às turmas de História da Cultura e das Artes, por si só estariam a 

rondar também os 50 alunos, mas o seu contexto é muito específico, visto que por exem-

plo somente existe uma turma de HCA por ano. Portanto, as turmas de HCA certamente 

não seriam a amostra mais heterogénea possível. Combinando as duas turmas de 7.º e 11.º 

ano juntamente com as duas turmas de HCA, resultariam numa amostra demasiado ex-

tensa o que dificultaria uma análise clara e precisa dos resultados, assim como as conclu-

sões a retirar. 

 

2.2.3. A turma de 7.º ano 

 

A turma de 7.º ano42 era composta por 28 alunos, com uma média de idades a 

rondar os 12 anos (o mais novo tinha 12 e o mais velho 13) e mais de 50 % de alunos do 

sexo feminino. Destes 28 alunos, apenas 3 eram abrangidos pelos Escalões de Subsídio 

Escolar: 2 do escalão A e 1 do escalão C. Portanto, aparentemente, a proveniência eco-

nómica da turma é favorecida. Metade dos alunos reside na freguesia de Penafiel (14 

alunos), estando os restantes distribuídos por Bustelo, Duas Igrejas, Galegos, Lousada, 

Paredes, Rans, Rio Tinto e São Martinho de Recezinhos43.  

Nesta turma apenas se verificam situações em que são os progenitores o encarre-

gado de educação: dos 28 alunos, 24 têm a mãe como encarregado e educação e 4 têm o 

pai. No que toca às habilitações literárias dos pais revela-se uma turma bastante homogé-

nea, notando-se uma clara preponderância para a existência de cursos superiores: do total 

de pais, 68 % concluiu um curso superior, número esse ainda superior nas mães, uma vez 

que 71 % possui um grau académico, tal como é verificável no gráfico n.º 2. A média de 

idade dos pais é relativamente jovem: a do pai é 45 e a da mãe é 42 anos. 

 

 
42 Para a obtenção de informações relativas à distribuição por género, proveniência, escalão de subsídio 

escolar, habilitações literárias e idade dos pais dos alunos, recorremos à caracterização da turma providen-

ciada pelo diretor de turma.  

43 Ver anexo n.º 1. 
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Gráfico 2 – Gráfico de barras alusivo às habilitações literárias dos pais da turma de 7.º ano. 

No que toca ao aproveitamento global da turma, obteve a classificação no final do 

3.º período de 4.1 valores (Bom), sendo 5 valores a média mais alta registada e 2.8 a mais 

baixa, e a mediana da turma é 4.2 valores. Todos os alunos transitaram para o 8.º ano. De 

um modo geral, é uma turma simpática e não foram registados casos graves de indisci-

plina. 

 

2.2.4. A turma de 11.º ano 

A turma de 11.º ano44 é do curso Científico-Humanístico de Línguas e Humani-

dades. Era composta por 26 alunos, cuja média de idades rondava os 17 anos (o mais novo 

tinha 16 e o mais velho 19), sendo mais de 50 % de alunos são do sexo feminino. Dos 26 

alunos, 11 são abrangidos pelos Escalões de Subsídio Escolar: 7 do escalão A e 4 do 

 
44 Tal como na turma de 7.º ano, a caracterização da turma providenciada pelo diretor de turma serviu como 

fonte para as informações presentes neste subcapítulo 2.2.4. sobre a turma de 11.º ano. Pelo facto de idade 

já se encontrar desatualizada no final do ano, algo que não se verificou na turma de 7.º ano, recorremos aos 

dados fornecidos pelos alunos nos inquéritos por questionário que abordaremos mais à frente. 

0

5

10

15

20

25

Pais Mães

Habilitações literárias dos pais do 7.º ano

Ensino Primário 2.º Ciclo do Ensino Básico 3.ºCiclo do Ensino Básico

Ensino Secundário Ensino Superior N/S ou N/R



 

102 

escalão B. Deste modo, é possível dizer que a proveniência económica da turma é medi-

ana. No que toca ao seu local de residência, 8 vivem na freguesia de Penafiel, estando os 

restantes distribuídos por Abragão, Cabeça Santa, Croca, Duas Igrejas, Fonte de Arcada, 

Lagares, Luzim, Novelas, Oldrões, Paredes, Rio de Moinhos, Santa Marta e Vila Cova45.  

No que toca ao grau de parentesco dos Encarregados de Educação, 20 têm a mãe, 

5 têm o pai e apenas 1 tem a tia. Quanto às habilitações escolares dos pais, é uma turma 

bastante heterogénea: nos pais destaca-se uma preponderância para a conclusão do 2.º e 

3.º Ciclos do Ensino Básico, com 23% em ambos os casos; nas mães, há um maior peso 

para a conclusão do 3.º Ciclo do Ensino Básico e Ensino Secundário, com 27% e 35% 

respetivamente, tal como é observável no gráfico n.º 3. A média de idade dos pais é rela-

tivamente jovem: a do pai é 47 e a da mãe é de 44 anos. 

 

 

Gráfico 3 – Gráfico de barras alusivo à escolaridade dos pais da turma de 11.º ano. 

Relativamente ao aproveitamento global da turma, no final do 3.º período e após os 

exames nacionais, a média era de 13.7 valores (Bom) e a mediana era de 13.5 valores. A 

 
45 Ver anexo n.º 2. 
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média mais alta é de 19.1 valores e a mais baixa é de 8.2 valores. A turma é de um modo 

geral simpática, não se revelando casos graves de indisciplina. 

 

2.2.5. Primeira comparação das turmas 

Já nos é possível tecer algumas comparações, de cariz geral, sobre o caráter das 

duas turmas que serviram de amostra, recorrendo como fonte às caracterizações das tur-

mas disponibilizadas pelos diretores de turma. As referidas caracterizações, contêm in-

formações como o nome e grau de parentesco dos encarregados de educação, a distribui-

ção de Escalões de Subsídio Escolar, as habilitações literárias, idade e profissão dos pais, 

a área de residência, expectativas profissionais de futuro dos alunos, etc. 

Uma primeira comparação que se pode realizar entre turmas é o número de alunos 

com Escalões de Subsídio Escolar: na turma de 7.º ano há 3 alunos abrangidos por ASE 

(2 do escalão A e 1 do escalão C), enquanto que na turma de 11.º ano há 11 alunos com 

escalão (7 do escalão A e 4 do escalão B). Mesmo não existindo necessariamente uma 

causalidade direta entre o contexto socioeconómico dos alunos e a atribuição de um Es-

calão de Subsídio Escolar, aparentemente os alunos da turma de 7.º ano são oriundos de 

famílias cujo contexto económico é mais favorecido. Arriscamos essa conclusão pelo 

facto de normalmente este tipo de apoios ser prestado mediante certas carências econó-

micas do agregado familiar. Para além disso, a observação in loco permitiu igualmente 

comprovar que a proveniência socioeconómica dos alunos da turma de 7.º ano sugere ser 

mais favorecida que a dos alunos da turma de 11.º ano. 

Os dados relativos ao Escalão de Subsídio Escolar devem ser analisados a par com 

as habilitações literárias do agregado familiar. De forma a facilitar esta análise, iremos 

focar-nos apenas nos extremos, ou seja, pais e mães com apenas o Ensino Primário versus 

pais e mães com o Ensino Superior: enquanto que na turma de 7.º ano não existe qualquer 

pai com apenas o Ensino Primário, na turma de 11.º ano há 4 pais com apenas o 4.º ano 

de escolaridade; Na turma de 7.º ano registam-se 19 pais com o Ensino Superior, sendo 

que na de 11.º ano apenas se verifica o mesmo em 2 casos; No que toca às mães, na turma 

de 7.º ano não há qualquer mãe com apenas o Ensino Primário, enquanto que na de 11.º 

ano existem 3 casos; Na turma de 7.º ano, 20 mães completaram o Ensino Superior e na 
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turma de 11.º ano há somente 3. É percetível através da análise dos gráficos n.º 2 e 3, 

acima presentes, que de um modo geral, os pais e mães da turma de 7.º ano possuem 

habitações literárias superiores aos seus congéneres da turma de 11.º ano. Tal como es-

perado, reflete-se diretamente nas suas profissões: a grande maioria dos pais dos alunos 

da turma de 7.º ano despenham profissões altamente qualificadas (notando-se muitos pro-

fessores) em comparação com os pais dos alunos de 7.º ano. 

Também é possível tirar algumas ilações da média de idade dos pais. Tal como 

acima referido, a média de idades dos pais na turma de 7.º ano é de 45 e a de 11.º é 47 

anos, e a das mães é de 42 no 7.º e de 44 no 11.º ano. Apesar da média de idade dos alunos 

divergir em 4 anos (12 e 16), a média de idade dos pais apenas divergem em 2. Desta 

forma, há uma questão que se deve colocar: existe uma relação de causalidade entre as 

habilitações literárias e a idade com que se tem filhos? Podia-se considerar que como os 

pais dos alunos do 7.º ano estudaram até mais tarde e consequentemente demoraram mais 

tempo a obter estabilidade financeira, tiveram filhos numa idade mais avançada que os 

pais dos alunos de 11.º ano. Porém, com apenas estes dados não nos é possível retirar esse 

tipo de conclusões, visto que os alunos que compõem a turma de 7.º ano podem já ser os 

filhos segundos do casal, levando a que não haja uma relação tão direta entre as habilita-

ções literárias e a idade com que se tem o primeiro filho. 

Todavia, a informação disponibilizada nas caracterizações de turma não foi sufi-

ciente para cobrir grande parte dos aspetos deste estudo. Providencia dados importantes, 

mas que poderão encontrar-se desatualizados, particularmente no que toca às “ambições 

profissionais” dos alunos. Desde modo, tivemos de recorrer a outro tipo de métodos para 

obter determinadas informações mais específicas necessárias para uma reflexão mais 

abrangente. 

2.3. A recolha de dados 

Apesar da caracterização das turmas facultadas pelos respetivos diretores de turma 

conterem informações relevantes para os objetivos deste trabalho, não tinham o alcance 

necessário para a recolha de dados que pretendíamos. Dados relativos aos potenciais 

apoios/ajudas que os alunos recebiam fora da escola, participação dos pais na sua vida 
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escolar ou a perceção dos alunos sobre a influência que o background sociofamiliar tem 

na sua vida escolar, não estavam presentes nas referidas caracterizações, dados esses que 

são fundamentais para esta reflexão. 

Um método utilizado, particularmente de um ponto de vista mais informal e com-

pletar, foi a observação direta. Pelo contacto com os alunos em sala de aula, foram evi-

denciadas certas debilidades e pontos fortes dos alunos. O capital linguístico, considerado 

por Bourdieu (1982, 1987, 2011) com uma potencial forma de discriminação, detido pelos 

alunos foi percetível através do diálogo e da qualidade das suas intervenções. Tendo em 

conta que já era do nosso conhecimento o contexto familiar dos alunos e a sua proveni-

ência geográfica, foi-nos possível retirar algumas conclusões iniciais, que nos seriam 

úteis na fase final desta reflexão. 

Uma fonte de informação fundamental para o sucesso deste trabalho, foram as 

pautas com as médias dos alunos no final do 3.º período, providenciadas pelos diretores 

de turma, que nos permitiu ter uma perceção mais ampla relativamente ao desempenho 

global dos alunos em todas as disciplinas, algo que ficaria limitado à disciplina que leci-

onamos caso não tivéssemos estes documentos. A consequência óbvia seria a potencial 

adulteração dos factos, uma vez que determinado aluno pode ter um desempenho menos 

positivo a História ou História A, mas ser excelente às restantes disciplinas. Portanto, com 

a pauta completa dos resultados escolares em nossa posse, foi possível proceder-se a uma 

reflexão mais completa e honesta. 

No que toca ao formato para obtenção de informações mais específicas, depa-

ramo-nos com dois dilemas: qual a método primáio de recolha que deveríamos usar e a 

abrangência do público-alvo. Vamos começar pelo primeiro. 

A indecisão relativamente ao método de recolha prendeu-se predominantemente 

entre duas opções: Inquérito por questionário (uma perspetiva quantitativa) ou a realiza-

ção de entrevistas (uma perspetiva qualitativa). Cada uma destes métodos apresentava as 

suas vantagens e desvantagens.  

Os inquéritos por questionário, a abordagem quantitativa, apresentam como prin-

cipal vantagem a maior abundância de dados, que posteriormente podem ser analisados 

mais facilmente e cuja possibilidade de tecer comparações com base nos resultados é 
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maior. Por outras palavras, torna-se mais simples analisar as respostas de uma amostra 

extensa, assim como o seu posterior tratamento estatístico. Tal como refere Pacheco & 

Lima (2006, apud Fonseca, 2015, p. 60), “mesmo nos chamados «estudos caso», o pres-

suposto mais ou menos implícito é o de que deles se possam tirar conclusões aplicáveis a 

outros casos semelhantes”. Outro aspeto a favor dos inquéritos por questionário, prende-

se pela maior facilidade em assegurar o anonimato dos seus participantes, visto que se 

trata de um inquérito no meio de dezenas, e mesmo individualizando continua a ser difícil 

perceber o seu autor. A principal desvantagem desta tipologia pode ser a falta de coope-

ração dos participantes. Podem responder às questões de uma forma leviana, não respei-

tando a seriedade e a importância do inquérito por questionário, o que consequentemente 

se reflete nos resultados. 

 As entrevistas, a abordagem qualitativa, revelam como óbvia vantagem a maior 

especificidade dos dados recolhidos. Pelo facto de os entrevistados poderem apresentar 

respostas mais completas e descritivas, a recolha de dados torna-se obrigatoriamente mais 

rica em comparação com os inquéritos por questionário. Por vezes com apenas uma ques-

tão é possível responder a algo em que eram necessárias várias num inquérito por questi-

onário. Além disso, o interesse demonstrado pelos entrevistados é tendencialmente maior 

pelo facto de contactar diretamente com o entrevistador. Porém, amostras mais expressi-

vas, como é o caso da nossa, inviabilizam esta opção. O tratamento dos dados obtidos nas 

entrevistas é tendencialmente mais trabalhoso que o dos inquéritos por questionário, 

sendo desta forma apenas recomendável em amostras mais reduzidas. Os recursos neces-

sários para aplicar este modelo revelam-se igualmente como um ponto negativo. É neces-

sário dedicar-se mais tempo, tanto do investigador como da amostra, para a realização da 

entrevista em comparação com a comodidade de preencher em inquérito por questionário. 

O próprio anonimato dos entrevistados é mais complicado de garantir, visto que esmo em 

entrevistas com perguntas estruturadas, certos ‘tiques’ verbais podem revelar a identidade 

dos inquiridos. 

Deste modo, tendo ponderado os prós e os contras de cada um dos métodos de 

recolha, decidimos que o mais adequado à escala e objetivos desta reflexão seria o inqué-

rito por questionário. Ponderamos realizar entrevistas com alunos que reunissem certas 
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especificidades que considerássemos fundamentais destacar, no entanto poderia ser per-

cecionado pelos restantes como algo discriminatório. Por esse motivo, julgamos que seria 

suficiente individualizar os inquéritos por questionário destes alunos. Quanto à sua com-

posição, tinha de ser pensada consoante a amostra tendo em conta que desejávamos apli-

car um único inquérito, algo que abordaremos mais à frente. 

Tal como desvendado nos subcapítulos anteriores, decidimos que a amostra deste 

estudo de caso seria constituída por uma turma do 7.º ano de História e uma do 11.º ano 

de História A. Era obrigatório num estudo com os propósitos do mesmo, incluir os alunos 

com que trabalhamos durante o ano na amostra analisada. No entanto, de forma evitar 

uma amostra cujo volume de dados nos assoberbasse, tivemos de optar apenas pelas duas 

turmas mencionadas. No entanto, numa fase embrionária deste trabalho, colocamos a hi-

pótese de esse incluir professores e encarregados de educação na amostra. 

Hesitamos quanto à utilização dos encarregados de educação na amostra. Podiam 

apresentar um parecer mais abrangente sobre o background donde os seus educandos são 

provenientes, mas os ‘contras’ superaram os ‘prós’. A informação teria de ser recolhida 

quase obrigatoriamente através de inquéritos por questionário, uma vez que marcar en-

trevistas com um número tão avultado de indivíduos seria uma tarefa quase impossível. 

Mesmo com a aplicação de inquéritos por questionário, continuavam a existir vários en-

traves: o interesse para o preenchimento do inquérito potencialmente seria reduzido e a 

própria construção das perguntas teria de ser muito cuidadosa para não serem demasiado 

intrusivas. Ou seja, duplicaria a nossa amostra à custa de um retorno que poderia revelar-

se pouco compensador. Por estes motivos, designamos a amostra das referidas duas tur-

mas como suficiente. 

Após termos definido o inquérito por questionário como o principal método de 

recolha de dados e delimitarmos a nossa amostra às duas turmas, passamos ao seu desen-

volvimento. O primeiro passo consistiu em decidir entre aplicar um inquérito diferente 

em cada turma ou o mesmo. O facto de a amostra ser constituída por uma de 7.º e outra 

de 11.º ano apresentou desafios. O nível de compreensão dos alunos do 7.º ano é inferior 

ao dos de 11.º ano, o que implica um especial cuidado na construção do inquérito por 

questionário. Poderíamos ter construído um inquérito diferente para cada turma, mas com 
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o intuito de tornar o exercício o mais idêntico possível para toda a amostra, optamos por 

um inquérito único adaptado a ambas as turmas. Deste modo, todos os alunos responde-

ram às mesmas questões e a posterior análise e comparação dos dados ficou igualmente 

facilitada. 

Outra decisão que foi necessário tomar concerne ao suporte em que seria aplicado 

o inquérito por questionário. O senso comum diria que atualmente o suporte indicado para 

se aplicar um inquérito por questionário é a ferramenta google forms ou qualquer outro 

suporte online idêntico. No entanto, temos as nossas reservas. Tal como Matthew & Sut-

ton (2004) recordam, em formatos à distância, quer sejam por correio ou digital, a taxa 

de respostas normalmente ronda os 50 % e o próprio ritmo das respostas é incerto. Por-

tanto, apesar de provavelmente conseguirmos que todos os alunos preenchessem o inqué-

rito, poderia revelar-se um processo moroso. Assim sendo, encontramos mais benefícios 

em aplicar os questionários em suporte de papel. Foi realizado em sala de aula o que 

permitiu o esclarecimento das dúvidas que foram surgindo ao longo do seu preenchi-

mento, e que no final da aula todos os alunos tivessem respondido e que as respostas se 

encontrassem em nossa posse46. 

O propósito desde estudo de caso não permitia que os inquéritos fossem total-

mente anónimos. Era necessário conhecer a identidade de cada aluno para que se produ-

zissem conclusões entre as suas respostas, o seu background e os seus resultados escola-

res. Para tal, foi pedido que indicassem o seu número na turma. Como é evidente, as 

respostas dos questionários e a identidade dos seus respondentes é somente conhecida por 

nós. Este motivo também influenciou a construção das suas perguntas, de modo a não 

possuírem um caráter demasiado intrusivo. 

O passo seguinte foi a construção do questionário. Como anteriormente indicado, 

tivemos de equilibrar um vocabulário que fosse compreensível para todos os inquiridos 

com o alcance por nós ambicionado em termos de recolha de informação. Após a leitura 

 
46 Previamente tinha sido envido aos encarregados de educação um pedido para apurar se autorizavam que 

o educando preenchesse o inquérito por questionário.  
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de bibliografia que nos permitisse compor com segurança um questionário com a abran-

gência necessária, elaboramos um inquérito por questionário com cerca de 25 questões47. 

Cada uma das questões será analisada individualmente no subcapítulo seguinte, desde os 

seus objetivos aos resultados obtidos. Relativamente à tipologia das perguntas, podíamos 

ter optado entre questões de caráter “restrito”, em que a resposta é feita mediante um 

conjunto de respostas pré-determinadas e é selecionada a opção que mais se adequa à sua 

opinião, questões de resposta “aberta”, em que o inquirido respondia à questão através 

das suas próprias palavras, ou então um misto dos dois tipos. Porém, cada um comporta 

um conjunto de vantagens e desvantagens.  

Na opinião de Matthew & Sutton (2004), a principal vantagem das questões de 

resposta restrita é o facto de, se estiverem bem formuladas, ser uma forma de obter infor-

mações relevantes com um tempo de resposta muito rápido, cujo esforço do inquirido é 

mínimo e o risco de “respostas falsas” é reduzido. Segundo os autores, o posterior trata-

mentos dos dados provenientes deste tipo de questões deve igualmente ser encarado como 

vantagem, visto ser consideravelmente mais simples que o das questões de resposta 

aberta. A principal desvantagem que encontram é a limitação da resposta a uma das hi-

póteses existentes, mesmo que não vá ao encontro da opinião do inquirido. Quanto às 

questões de resposta aberta, a grande vantagem é permitir ao inquirido responder à ques-

tão com a sua opinião sem restrições, porém, também identificam esta vantagem como 

uma potencial desvantagem, visto implicar que os inquiridos detenham alguns conheci-

mentos na área de estudo avaliada. Para além disso, existe a já referida desvantagem de o 

tratamento das suas respostas ser tendencialmente mais demorado. Após ponderados os 

prós e os contras, decidimos que as questões no nosso inquérito por questionário fossem 

maioritariamente de caráter restrito, o que implicou um maior rigor na sua construção. 

Ao elaborar questões de resposta restrita é necessário decidir-se o formato das 

categorias de resposta. Portanto, o tipo de escala é algo a ter-se em consideração, pelo 

que existem 4 tipos: ordinal, nominal, intervalo e rácio. A formulação das respostas deve 

obedecer a princípios de exaustão, exclusividade e categorias de balanceamento: a exaus-

 
47 A versão final do inquérito por questionário está presente no anexo n.º 3. 
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tão assegura-se através da existência de um número apropriado de respostas, tendo a per-

gunta falhado se faltar uma resposta relevante que inviabilize a resolução do inquérito. É 

comum a presença de uma resposta final, neste caso uma resposta aberta, onde é permitido 

aos inquiridos introduzir uma resposta que não se encontrava disponível – a forma mais 

frequente é através da resposta “outro/a”, seguido de um espaço para indicar a sua res-

posta; a exclusividade refere-se a assegurar que cada resposta tem apenas um significado, 

evitando deste modo confusões na sua seleção; a existência de categorias de balancea-

mento é particularmente útil em questões que envolvem o grau de concordância. As ca-

tegorias devem estar equilibradas em números idênticos de opções positivo-negativo e 

alto-baixo, pois demasiadas opções numa parte da escala pode influenciar as respostas 

obtidas. Estas escalas são normalmente equilibradas através de uma categoria “neutra” na 

posição central (Matthew & Sutton, 2004). 

Ao elaborar o conjunto das questões de resposta restrita optamos por usar diversos 

formatos, consoante o que necessitávamos em termos de informação. Recorremos a ques-

tões com apenas duas respostas para a obtenção de dados como o género, questões com 

uma lista de respostas (ou escolha múltipla) em que se pedia a seleção de uma opção entre 

um conjunto de 3 ou 4 opções e questões seguindo uma escala de Likert em que era pedido 

para indicar o seu grau de concordância entre 1 (discordo fortemente) e 5 (concordo for-

temente) perante um conjunto de afirmações (Matthew & Sutton, 2004). 

A construção do inquérito por questionário procurou encontrar um ponto de equi-

líbrio entre o rigor do vocabulário e a sua percetividade junto de ambas as turmas. Como 

é expectável, o nosso maior receio era que os alunos de 7.º ano se deparassem com difi-

culdades. Além disso, também temíamos que o seu tempo de preenchimento fosse dema-

siado longo, o que poderia ter um impacto negativo na atitude com que os alunos respon-

diam às questões. Com o propósito de garantir que o preenchimento do inquérito por 

questionário ocorreria da melhor forma, uns dias antes de ser aplicado, selecionamos 3 

alunos da turma de 7.º ano, que através da nossa observação direta consideramos ser re-

presentativos do contexto da turma, para fazer a testagem do inquérito. O seu feedback 

revelou-se valioso e permitiu proceder a algumas alterações que facilitaram posterior-

mente o preenchimento do inquérito por questionário. 



 

111 

Capítulo 3 – Análise de dados 

Após explicitado o processo de como se procedeu à recolha de informação, avança-

mos para o tratamento estatístico dos seus resultados, com o propósito de se tecerem com-

parações entre as respostas de ambas as turmas, os seus resultados escolares e o seu back-

ground sociocultural. 

 Este capítulo encontra-se dividido em 2 subcapítulos. No primeiro será feita a 

análise e posterior comparação das respostas ao inquérito por questionário de ambas as 

turmas e no segundo procederemos à análise de alguns casos particulares de alunos que 

consideramos pertinente individualizar dos restantes. 

3.1. Análise das respostas dos inquéritos por questionário 

 O tratamento estatístico das respostas facultadas pelos alunos aos referidos inqué-

ritos por questionário foi efetuado através da ferramenta SPSS da IBM. Optamos por este 

software em detrimento de outros por termos alguma experiência e conhecimentos sobre 

o seu funcionamento, adquirido em trabalhos anteriores. No entanto, por motivos mera-

mente estéticos, optamos por utilizar os gráficos disponíveis no Microsoft Word. De modo 

a evitar que a análise dos dados seja demasiado repetitiva, resolvemos juntar as respostas 

das turmas de 7.º e 11.º ano num só gráfico, visto que as questões são as mesmas. No 

entanto, procederemos à análise individual das respostas dadas por cada uma das turmas. 

 A primeira questão que vamos analisar corresponde à n.º 2 do inquérito48, nome-

adamente, “vives com os teus pais?”.  Procurávamos perceber qual era o contexto familiar 

do universo da nossa amostra, verificando se existiam famílias monoparentais ou situa-

ções de divórcio, e compreender se poderiam influenciar o desempenho dos alunos. Tal 

como é visível através da observação do gráfico n.º 4: na turma 7.º ano, 26 alunos vivem 

com ambos os pais (93 %) e 2 vivem apenas com a mãe (7 %); na turma de 11.º ano, 20 

 
48 Não iremos inserir a questão n.º 1 uma vez que através da análise dos seus resultados verificamos que 

não se registaram alterações no grau de parentesco dos encarregados de educação relativamente aos dados 

fornecidos pelas caracterizações das turmas. 
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vivem com ambos os pais (77 %), 5 vivem apenas com a mãe (19 %) e 1 não vive com 

nenhum dos seus progenitores (4%). 

 

 

Gráfico 4 – Gráfico de barras alusivo às respostas dadas à questão “vives com os teus pais?”. 

Os resultados são bastante esclarecedores, demonstrando que a grande maioria dos 

alunos vive com ambos os pais. Porém, existem algumas situações em que o aluno vive 

apenas com a mãe e mesmo um caso em que não vive com nenhum dos pais. Portanto, 

apesar de escassos, existem potenciais ocorrências de famílias monoparentais, devido a 

situações de divórcio, emigração, falecimento e abandono. 

 A 2.ª questão que analisamos (a pergunta n.º 3 do inquérito por questionário) con-

cerne ao meio de transporte utilizado pelos alunos na sua deslocação para a escola. Atra-

vés da análise do gráfico n.º 5, verifica-se que na turma de 7.º ano, 26 anos descolocam-

se para a escola no seu transporte pessoal (92 %), 1 recorre a transportes públicos (4 %) 

e 1 vai a pé para a escola (4 %). Quanto à turma de 11.º ano, 10 alunos usam o transporte 

pessoal (38 %), 15 utiliza transportes públicos (58 %) e 1 desloca-se a pé (4 %). 
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Gráfico 5 – Gráfico de barras alusivo às respostas dadas à questão “Como te descolas para a escola?”. 

Estes dados, se não forem analisados com o devido cuidado, podem revelar-se 

enganadores. Efetivamente a esmagadora maioria dos alunos de 7.º ano vai para a escola 

no seu transporte pessoal, mas não significa necessariamente que é devido ao seu superior 

poder económico. A maioria vive na freguesia de Penafiel, próxima da escola, mas por 

vezes continua a ser demasiado longe para ir a pé e o sistema de transportes públicos não 

é particularmente eficiente. Deste modo, alguns pais optam por deixar os filhos na escola 

a caminho do trabalho, existindo inclusive diversos casos em que os pais trabalham na 

escola. Na turma de 11.º ano, existem 10 alunos que recorrem ao transporte pessoal para 

ir para a escola, particularmente os que vivem em Penafiel. Os que vivem em freguesias 

mais afastadas da escola obrigatoriamente têm de utilizar os transportes públicos. 

A questão seguinte (a pergunta n.º 4 do inquérito por questionário) procura apurar 

em média quanto tempo era despendido pelo aluno nas deslocações escola-casa. Tal como 

indica o gráfico n.º 6, na turma de 7.º ano, 10 alunos demoram menos de 10 minutos na 

travessia (71 %), 7 demoram entre 11 e 20 minutos (25%) e 1 demora entre 21 e 30 mi-

nutos (4 %).  Na turma de 11.º ano, 11 alunos demoram menos de 10 minutos (42 %), 9 

demoram entre 11 e 20 minutos (34 %), 3 demoram entre 21 e 30 minutos (12 %) e 3 

demoram mais de 31 minutos (12%). 
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Gráfico 6 – Gráfico de barras alusivo às respostas dadas à questão “Quanto tempo, em média, demoras no 

teu percurso escola-casa?”. 

Os dados recolhidos nesta questão deverem ser encarados com um certa 

subjetividade visto que o tempo despendido em deslocações varia de dia para dia. O 

fundamental a retirar destas respostas é a perceção que os alunos possuem relativamente 

ao tempo que gastam. Por outras palavras, os alunos que responderam “menos de 10 

minutos” sabem à partida que demoram pouco tempo no seu trajeto entre casa e a escola 

e vice-versa, mesmo que demorem em alguns casos mais tempo, enquanto que os alunos 

que responderam “mais de 31 minutos” sabem que normalmente é uma viagem mais 

longa. Desta forma, os resultados revelam que os alunos da turma de 11.º ano dispendem 

mais tempo nas deslocações que os alunos de 7.º ano, algo que não nos surpreende visto 

que de um modo geral os alunos da turma de 11.º ano habitam mais longe da escola. 

O tempo utilizado nestas deslocações pode afetar o empenho e desempenho dos 

alunos. Pelo facto de habitarem mais longe da escola, e normalmente recorrerem a 

transportes públicos, precisam de acordar mais cedo que os que habitam perto da escola, 

o que poderá implicar que estejam mais cansados e o seu rendimento vá diminuindo ao 

longo do dia. O próprio percurso de regresso a casa é consideravelmente mais demorado 
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o que significa um aumento da sua fadiga, que tendencialmente reduzirá a sua aptidão 

para estudar em casa. 

A questão seguinte (a pergunta n.º 6 do inquérito por questionário49) diz respeito 

aos apoios que os alunos frequentam fora da escola, em ATL’s, centros de estudo, 

academias, etc. Tal como é percetivel através da análise do gráfico n.º 7, 16 alunos da 

turma de 7.º ano frequentam apoios fora da escola (57 %) e 11 não frequentam (43 %). 

Na turma de 11.º ano, 2 alunos frequentam apoios fora da escola (8 %) e 24 não 

frequentam (92 %).  

 

 

Gráfico 7 – Gráfico de barras alusivo às respostas dadas à questão “Frequentas algum local que te apoie 

no estudo (centro de estudos, ATL’s, etc.)?”. 

 

O panorama das duas turmas é complemente dispar. Por um lado, a maioria dos 

alunos da turma de 7.º ano frequentam apoios ao estudo fora da escola, mas por outro, a 

quase a totalidade dos alunos da turma de 11.º ano não frequenta. Esta situação pode em 

 
49 Numa fase final da aplicação do inquérito eliminamos a questão n.º 5 do questionário. Por uma falta de 

atenção, esquecemo-nos de atualizar a numeração da pergunta. Desta forma, na versão entregue aos alunos 

não existe uma questão numerada com o número 5. 
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parte se justificar pela superior capacidade económica dos pais dos alunos de 7.º ano em 

comparação com os de 11.º ano, que lhes permite suportar os custos associados a estes 

apoios. O próprio capital cultural dos pais de 7.º ano permite-lhes ter a perceção de que 

estes apoios podem ser vitais para definir o sucesso escolar dos seus filhos, 

particularmente quando eles demonstram dificuldades.  

Estes apoios podem constituir a diferença entre a positiva e a negativa, pelo que 

seria interessante se existisse uma amostra mais equilibrada na turma de 11.º ano que 

permitisse comparar os resultados dos alunos. Porém, essas comparações são possíveis 

na turma de 7.º ano: contrariamente ao que se esperava, a média dos alunos que 

frequentam os apoios é de 3.85 enquanto a média dos que não frequentam é de 4.46. Ou 

seja, os ‘melhores alunos’ da turma não frequentam qualquer tipo de apoios fora da escola 

e mesmo assim conseguem obter resultados superiores aos que têm apoios. A média da 

grande maioria dos 16 alunos que frequentam os referidos apoios encontra-se entre o 3 e 

o 4, o que nos leva a concluir que muitos deles poderiam ter média negativa se não 

tivessem apoios. 

Relativamente à questão n.º 7 do inquérito por questionário, tinha como objetivo 

perceber o grau de concordância dos alunos, a partir de uma escala de Likert que variava 

entre 1 (discordo fortemente) e 5 (concordo totalmente), perante a afirmação “o meu 

encarregado de educação participa ativamente na minha vida escolar”. Tal como é 

observável no gráfico n.º 8, na turma de 7.º ano, 7 alunos concordam (25 %) e 21 alunos 

concorda fortemente (75 %), sendo a média das respostas da turma 4.5. Na turma de 11.º 

ano, 4 alunos dicordam (15.4 %), 6 nem concordam nem discordam (23.1 %), 12 

concordam (46.2 %) e 4 concordam fortemente (15.4 %), e a média de respostas da turma 

é 3.6. 
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Gráfico 8 – Gráfico de barras alusivo ao grau de concordância dos alunos perante a afirmação “O meu 

encarregado de educação participa ativamente na minha vida escolar”. 

Apesar de a maioria dos alunos de ambas as turmas, de um modo geral, concordar 

com a afirmação, notam-se algumas tendências divergentes. Todos os alunos da turma de 

7.º ano têm a perceção de que o seu encarregado de educação, participa ativamente na sua 

vida escolar, enquanto que alguns dos alunos da turma de 11.º ano (38 %) consideram 

que não existe uma participação ativa, ou pelo menos que seja influente, na sua vida es-

colar. Não obstante a subjetividade destes dados, deve-se questionar se existe uma maior 

participação dos encarregados de educação no Ensino Básico em comparação com o En-

sino Secundário, ou se é algo circunscrito ao contexto desta amostra? Recordando o con-

texto das duas turmas, os pais dos alunos de 7.º ano possuem habilitações literárias supe-

riores o que pode contribuir para que haja uma maior participação na vida escolar dos 

seus filhos, visto que se encontram mais próximos da cultura escolar em comparação com 

os seus congéneres da turma de 11.º ano. A maior ou menor participação dos pais pode 

ter impacto no sucesso escolar dos alunos, influenciando a motivação para a obtenção de 

melhores resultados. 

A questão que se seguiu, a n.º 8 do inquérito por questionário, tinha o propósito 

de verificar se o grau de concordância dos alunos, utilizando uma escala de Likert que 
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variava entre 1 (discordo fortemente) e 5 (concordo fortemente), relativamente à afirma-

ção “os meus pais ajudam-me a estudar e/ou na realização dos meus trabalhos de casa”. 

Tal como é percetível através da análise do gráfico n.º 9, na turma de 7.º ano, 1 aluno 

discorda fortemente (4 %), 4 discordam (14 %), 5 nem concordam nem discordam (18 

%), 9 concordam (32 %) e 9 concordam fortemente (32%), perfazendo que a média das 

respostas da turma seja de 3.7. Relativamente à turma de 11.º ano, 6 alunos discordam 

fortemente (23 %), 10 discordam (38 %), 5 nem concordam nem discordam (19 %), 3 

concordam (12 %) e 2 concordam fortemente (8 %), sendo 2.4 a média de respostas da 

turma. 

 

 

Gráfico 9 – Gráfico de barras alusivo ao grau de concordância dos alunos perante a afirmação “Os meus 

pais ajudam-me a estudar e/ou na realização dos meus trabalhos de casa”. 

 As respostas das duas turmas são opostas: 64 % dos alunos de 7.º ano concordam 

ou concordam fortemente com a afirmação, enquanto que 62 % dos alunos da turma de 

11.º ano discorda ou discorda fortemente. Portanto, a maioria dos alunos da turma de 7.º 

ano consideram que os seus pais os ajudam nas suas tarefas escolares, mas a maioria dos 

alunos de 11.º ano sentem que não recebem essa ajuda. Recorremos novamente ao con-

texto das duas turmas para justificar o maior apoio prestado pelos pais, visto que os pais 
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da turma de 7.º ano, pelas suas habilitações literárias superiores, são tendencialmente mais 

capazes de ajudar os seus filhos nas tarefas escolares. No entanto, deve-se ter em consi-

deração que é mais fácil ajudar os seus filhos no Ensino Básico do que no Ensino Secun-

dário, onde os conteúdos programáticos são mais específicos. 

 Na turma de 7.º ano, o auxílio prestado pelos pais aos alunos que frequentam 

apoios fora do contexto escolar aparenta ser superior ao providenciado aos alunos que 

não frequentam os ditos apoios: a média de respostas dos alunos que frequentam os apoios 

foi de 3.9 enquanto a dos alunos que não frequentam foi de 3.5. Deste modo é possível 

afirmar que os alunos da turma de 7.º ano com melhores resultados escolares são mais 

autónomos no seu estudo, dado que não recebem apoios ao estudo fora da escola e apa-

rentemente são menos auxiliados em casa pelos seus pais. 

 A questão que se segue, a n.º 9 do inquérito por questionário, tem o intuito de 

compreender o grau de concordância dos alunos, recorrendo a uma escala de Likert que 

variava entre 1 (discordo fortemente) e 5 (concordo fortemente), perante a afirmação “o 

meu encarregado de educação preocupa-se com os meus resultados escolares”. Tal como 

se verifica mediante a análise do gráfico n.º 10, na turma de 7.º ano, 2 alunos concordam 

com a afirmação (7 %) e 26 concordam fortemente (93 %), o que que resulta numa média 

de respostas de 4.9. Na turma de 11.º ano, 2 alunos nem concordam nem discordam com 

a afirmação (7.7 %), 8 concordam (30.8 %) e 16 concordam fortemente (61.5 %), resul-

tando numa média de respostas de 4.5. 
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Gráfico 10 – Gráfico de barras alusivo ao grau de concordância dos alunos perante a afirmação “O meu 

encarregado de educação preocupa-se com os meus resultados escolares”. 

A perceção dos alunos de ambas as turmas é idêntica: a grande maioria afirma que 

os respetivos encarregados de educação se preocupam com os seus resultados escolares. 

Contudo, tal como constatamos anteriormente, o interesse pelos resultados escolares não 

se traduz obrigatoriamente numa participação ativa dos encarregados de educação na vida 

escolar dos seus educandos. Em alguns casos apenas se preocupam com os resultados 

com que se deparam nas reuniões de avaliação e não com o percurso escolar propriamente 

dito. 

A questão seguinte, a pergunta n.º 10 do inquérito por questionário, teve a intenção 

de percecionar o nível de concordância dos alunos, recorrendo a uma escola de Likert que 

variou entre 1 (discordo totalmente) e 5 (concordo totalmente), perante a afirmação “tive 

toda a liberdade para escolher o meu percurso escolar até ao momento, assim como terei 

no futuro”. Tal como presente no gráfico n.º 11, na turma de 7.º ano, 1 aluno discorda 

fortemente com a afirmação (3.6 %), 3 nem concordam nem discordam (10.7 %), 8 con-

cordam com a afirmação (28.6 %) e 16 concorda fortemente com a afirmação (57.1 %), 

resultando que a média de respostas da turma seja 4.3. No que toca à turma de 11.º ano, 

1 aluno discorda com a afirmação (3.8 %), 3 nem concordam nem discordam (11.5 %), 6 
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concordam (23.1 %) e 16 concordam fortemente (61, 5%), sendo a média de respostas 

4.42. 

 

 

Gráfico 11 – Gráfico de barras alusivo ao grau de concordância dos alunos perante a afirmação “Tive toda 

a liberdade para escolhe o meu percurso escolar até ao momento, assim como terei no futuro”. 

 Esta questão era claramente vocacionada para a turma de 11.º ano, visto que já 

tiveram de decidir o seu percurso no Ensino Secundário e, pelos resultados obtidos, apa-

rentemente a grande maioria dos alunos pôde escolher livremente o curso científico-hu-

manístico de línguas e humanidades. Ou seja, os resultados parecem indicar que não 

houve pressão por parte dos pais para escolherem esta área de estudo, nem sentem que 

existirá no futuro. Quanto à turma de 7.º ano, apesar de ainda não terem tomado decisões 

de relevo para o seu percurso escolar, acham que o poderão fazer livremente no futuro.  

 A próxima questão, a n.º 11 do inquérito por questionário, concerne ao grau de 

concordância dos alunos, através do uso de uma escala de Likert que variava entre 1 (dis-

cordo totalmente) e 5 (concordo totalmente), perante a afirmação “seria benéfico para 

mim uma relação mais próxima entre o meu encarregado de educação e a escola”. Tal 

como é possível observar através da análise do gráfico n.º 12, no que toca à turma de 7.º 

ano, 7 alunos discordam fortemente da afirmação (25 %), 2 discordam (7 %), 10 nem 
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concordam nem discordam (36 %), 5 concordam (18 %) e 4 concordam fortemente (14 

%), sendo 2.8 a média de respostas da turma. Relativamente à turma de 11.º ano, 1 aluno 

discorda fortemente com a afirmação (4 %), 5 discordam (19 %), 6 nem concordam nem 

discordam (23 %), 9 concordam (35 %) e 5 concordam fortemente (19 %), resultando em 

que a média de respostas da turma seja 3.4. 

 

 

Gráfico 12 – Gráfico de barras alusivo ao grau de concordância dos alunos perante a afirmação “Seria 

benéfico para mim uma ligação mais próxima entre o meu encarregado de educação e a escola”. 

 A opinião dos alunos encontra-se bastante dividida, algo expectável dada a natu-

reza da pergunta. Todavia, nota-se que mais de metade dos alunos de 11.º ano (54 %) 

acha que seria benéfica uma mais próxima relação entre o encarregado de educação e a 

escola, algo que somente 32 % dos alunos da turma de 7.º ano considera. O facto de a 

Escola Secundária de Penafiel tentar que haja uma relação de proximidade e cooperação 

entre a escola e os pais pode ter contribuído para influenciar as respostas dos alunos, por 

considerarem que já existe uma relação de bastante proximidade. A questão de muitos 

dos pais da turma de 7.º ano desempenharem cargos na escola, pode igualmente ter influ-

enciado a resposta dos alunos. 
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 Quanto à questão n.º 12 do inquérito por questionário, procurava perceber o grau 

de concordância dos alunos, recorrendo a uma escala de Likert que variava entre 1 (dis-

cordo totalmente) e 5 (concordo totalmente), perante a afirmação “as habilitações literá-

rias dos meus pais têm influência nos meus resultados escolares”. Como se encontra ex-

presso no gráfico n.º 13, no conjunto de alunos da turma de 7.º ano, 8 discordam forte-

mente com a afirmação (29 %), 5 discorda (18 %), 7 nem concordam nem discordam (25 

%), 4 concordam (14 %) e 4 concordam fortemente (14 %), o que resulta numa média de 

respostas de 2.6. Na turma de 11.º ano, 13 discordam fortemente com a afirmação (50 %), 

5 discordam (19 %), 3 nem concordam nem discordam (12 %), 4 concordam (15 %) e 1 

concorda fortemente (4 %), fazendo com que a média de respostas da turma seja 2. 

 

 

Gráfico 13 – Gráfico de barras alusivo ao grau de concordância dos alunos perante a afirmação “As 

habilitações literárias dos meus pais têm influência nos meus resultados escolares”.  

 A grande maioria dos alunos de ambas turmas (69 % do 11.º e 46 % do 7.º ano) 

considera que as habilitações literárias dos seus pais não influenciam os seus resultados 

escolares. Pelo menos são essas as suas perceções, visto que respondem com base no seu 

horizonte possível. Ou seja, apenas conhecem a sua realidade, quer seja favorecida ou 

desfavorecida, e não percecionam em que medida um contexto familiar díspar do seu, em 
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termos das habilitações literárias dos seus pais, influenciaria os seus resultados escolares. 

Contudo, estes resultados têm uma conotação positiva, devido ao facto de os alunos jul-

garem que apenas dependem de si para a obtenção dos seus resultados escolares. 

A pergunta n.º 13 do inquérito por questionário, teve como objetivo verificar o 

grau de concordância dos alunos, recorrendo a uma escala de Likert que varia entre 1 

(discordo fortemente) e 5 (concordo fortemente), para com a afirmação “as condições 

económicas da minha família influenciam o meu percurso escolar”. Tal como é demons-

trado no gráfico n.º 14, relativamente aos alunos de 7.º ano, 10 discordam fortemente da 

afirmação (36 %), 5 discordam (18 %), 3 nem concordam nem discordam (11 %), 6 con-

cordam (21 %) e 4 concordam fortemente (14 %), tendo a turma como média de respostas 

2.6. Na turma de 11.º ano, 5 alunos discordam fortemente da afirmação (19 %), 8 discor-

dam (31 %), 7 nem concordam nem discordam (27 %), 4 concordam (15 %) e 2 concor-

dam fortemente (8 %), perfazendo que a média de respostas da turma seja igualmente 2.6. 

 

 

Gráfico 14 – Gráfico de barras alusivo ao grau de concordância dos alunos perante a afirmação “As 

condições económicas da minha família influenciam o meu percurso escolar”. 
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Tendo em conta que 54 % dos alunos do 7.º e 50 % dos alunos de 11.º ano discor-

dam ou discordam totalmente da afirmação, a tendência revelada é novamente a de des-

valorizarem a importância que o seu contexto familiar, neste caso económico, tem para o 

seu percurso escolar. No entanto, mais uma vez a sua perceção baseia-se no facto de não 

conhecerem outra realidade para além da sua. Por exemplo, os alunos que frequentam 

ATL’s ou centros de estudo, não têm em consideração o custo desse serviço para os seus 

pais, algo que não seria possível de suportar se o seu contexto económico fosse desfavo-

recido. Mesmo os alunos da turma de 11.º ano, cujo contexto económico e cultural apa-

renta ser desfavorecido em comparação com o dos alunos de 7.º ano, na sua maioria dis-

cordam que as suas condições económicas influenciam o seu percurso escolar. Portanto, 

consideram que mesmo um contexto económico mais favorecido não iria ter implicações 

relevantes no seu percurso escolar. 

A questão n.º 14 do inquérito por questionário, tinha a intenção de apurar o grau 

de concordância dos alunos, utilizando uma escala de Likert que variava entre 1 (discordo 

totalmente) e 5 (concordo totalmente), relativamente à afirmação “alunos proveniente de 

agregados familiares com menos possibilidades económicas têm maiores probabilidades 

de ter avaliações mais fracas”. Tal como se pode ver através da análise do gráfico n.º 15, 

no que toca aos alunos da turma de 7.º ano, 14 discordam fortemente da afirmação (25 

%) 3 discordam (11 %), 13 nem concordam nem discordam (46 %) e 5 concordam (18 

%), resultando em que a média da turma seja 2.5. Na turma de 11.º ano, 14 alunos discor-

dam fortemente da afirmação (53.8 %), 6 discordam (23.1 %), 2 nem concordam nem 

discordam (7.7 %), 2 concordam (7.7 %) e 2 concordam fortemente (7.7 %), o que signi-

fica que a média de respostas da turma foi 1.9. 
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Gráfico 15 – Gráfico de barras alusivo ao grau de concordância dos alunos perante a afirmação “Alunos 

provenientes de agregados familiares com menos possibilidades económicas têm maiores probabilidades 

de ter avaliações mais fracas”. 

As respostas dos alunos a esta questão corroboram as suas respostas à pergunta 

anterior: 54 % dos alunos de 11.º ano discordam fortemente que alunos provenientes de 

agregados familiares economicamente desfavorecidos são mais propensos a obter classi-

ficações mais fracas; Na turma de 7.º ano, 46 % dos alunos não definiu uma posição sobre 

este tema, no entanto, 36 % aparenta discordar ou discordar fortemente da afirmação, o 

que, do mesmo modo, dá a entender que não consideram que os resultados escolares dos 

alunos sejam influenciados pelas condições económicas do seu agregado familiar. 

A questão seguinte, a n.º 15 do inquérito por questionário, teve como objetivo 

registar o grau de concordância dos alunos, através do uso de uma escala de Likert que 

variava entre 1 (discordo fortemente) e 5 (concordo fortemente), para com a afirmação 

“o local onde habito influencia pela negativa as minhas oportunidades de obter sucesso 

escolar”. Tal como demonstrado no gráfico n.º 15, na turma de 7.º ano, 17 alunos discor-

dam fortemente da afirmação (61 %), 7 discordam (25 %) e 4 nem concordam nem dis-

cordam (14 %), resultando em que a média da turma seja 1.5. No que toca à turma de 11.º 

ano, 11 alunos discordam fortemente com a afirmação (42 %), 10 discordam (39 %), 4 
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nem concordam nem discordam (15 %) e 1 aluno concorda (4 %), sendo a média de res-

postas da turma 1.8. 

 

 

Gráfico 16 – Gráfico de barras alusivo ao grau de concordância dos alunos perante a afirmação “O local 

onde habito influencia pela negativa as minhas oportunidades de obter sucesso escolar”. 

As respostas de ambas as turmas não nos surpreendem. Grande parte dos alunos 

habitam na cidade de Penafiel ou nas suas redondezas, onde não existem situações de 

violência ou criminalidade. Talvez por esse motivo os alunos considerem que as suas 

chances de obterem sucesso escolar não são influenciadas pelo seu local de residência. 

As únicas situações em que isso se poderia verificar concerne aos alunos oriundos das 

freguesias mais distantes da escola, pelo facto de despenderem mais tempo nas desloca-

ções, mas aparentemente não sentem que isso os prejudica. 

 A questão n.º 16 do inquérito por questionário tinha o propósito de averiguar o 

grau de concordância dos alunos, através do recurso a uma escala de Likert que variava 

entre 1 (discordo totalmente) e 5 (concordo totalmente), relativamente à afirmação “os 

alunos dos grandes centros urbanos têm acesso a mais oportunidades, por isso deveriam 

obter melhores resultados escolares”. Tal como podemos observar no gráfico n.º 16, no 

conjunto dos alunos da turma de 7.º ano, 4 discordam fortemente da afirmação (14.3 %), 
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14 discordam (50 %), 8 nem concordam nem discordam (28.6 %), 1 concorda (3.8 %) e 

1 concorda fortemente (3.8 %), o que significa que a média de respostas da turma é de 

2.3. Na turma de 11.º ano, 7 alunos discordam fortemente com a afirmação (27 %), 10 

discordam (38 %), 6 nem concordam nem discordam (23 %) e 3 concordam (12 %), tendo 

a turma 2.1 como a média das suas respostas. 

 

 

Gráfico 17 – Gráfico de barras alusivo ao grau de concordância dos alunos perante a afirmação “Os alunos 

de grandes centros urbanos têm acesso a mais oportunidades, por isso deveriam ter melhores resultados”. 

 A opinião dos alunos de ambas as turmas converge novamente, visto que 64 % 

dos alunos de 7.º e 58 % dos alunos de 11.º ano discordam ou discordam fortemente da 

afirmação. Através destas respostas é possível concluir que a maioria da amostra não 

sente que os alunos das grandes cidades têm acesso a mais oportunidades que os alunos 

das áreas rurais. Esta sintonia nas respostas ajuda-nos a refletir sobre alguns preconceitos 

com que partimos para este estudo, mas podemos igualmente associar a posição dos alu-

nos à ausência de dados que nos permitam comparar os resultados entre alunos de áreas 

rurais e urbanas. Aliás, os dados da resposta seguinte vão também um pouco nesse sen-

tido. 
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 A próxima questão, que corresponde à pergunta n.º 17 do inquérito por questio-

nário, tinha o intuito de perceber o grau de concordância dos alunos, através de uma escala 

de Likert que variava entre 1 (discordo fortemente) e 5 (concordo fortemente), sobre a 

afirmação “se vivesse numa grande cidade teria mais oportunidades para obter melhores 

resultados escolares”. Como a análise do gráfico n.º 17 revela, no caso da turma de 7.º 

ano, 7 alunos discordam fortemente com a afirmação (25 %), 15 discordam (54 %), 4 nem 

concordam nem discordam (14 %) e 2 concordam (7 %), sendo que a média da turma é 

de 2. Na turma de 11.º ano, 7 alunos discordam fortemente com a afirmação (27 %), 12 

discordam (46 %), 5 nem concordam nem discordam (19 %) e 3 concordam (8 %), o que 

que perfaz que a média de respostas da turma seja de 2. 

 

 

Gráfico 18 – Gráfico de barras alusivo ao grau de concordância dos alunos perante a afirmação “Se vivesse 

numa grande cidade teria mais oportunidades para obter melhores resultados escolares”. 

 Os resultados desta questão são semelhantes aos da anterior visto que ambas se 

complementam. Portanto, a esmagadora maioria dos alunos das duas turmas desvalorizam 

mais uma vez as vantagens que viver numa grande cidade potencialmente lhes traria. Não 

obstante, deve-se ter em consideração que Penafiel não é propriamente uma aldeia, pelo 

que os alunos já dispõem de diversas oportunidades mesmo não habitando num grande 
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centro urbano. A própria qualidade de ensino disponibilizada pela escola, revela-se supe-

rior à de muitas instituições das grandes cidades. Como Penafiel se localiza a uns meros 

35-40 km da cidade do Porto, certas oportunidades e ofertas culturais exclusivas aos gran-

des centros urbanos (museus, jardins zoológicos, etc.) encontra-se ao alcance de uma 

curta deslocação. 

 A questão que se segue, a pergunta n.º 18 do inquérito por questionário, procurava 

compreender o grau de concordância dos alunos, recorrendo a uma escala de Likert que 

variava entre 1 (discordo fortemente) e 5 (concordo fortemente), sobre a afirmação “as 

minhas expectativas de futuro são influenciadas pelo local onde habito”. Tal como indica 

o gráfico n.º 19, na turma de 7.º ano, 15 alunos discordam fortemente da afirmação (53.6 

%), 4 discordam (14.3 %), 8 nem concordam nem discordam (28.6 %) e 1 concorda for-

temente (3.6 %), resultando que a média da turma seja de 1.8. Relativamente à turma de 

11.º ano, 5 alunos discordam fortemente (19 %), 10 alunos discordam (39 %), 8 nem 

concordam nem discordam (23 %) e 5 concordam (19 %), sendo que a média de resposta 

registada é de 2.4. 

 

 

Gráfico 19 – Gráfico de barras alusivo ao grau de concordância dos alunos perante a afirmação “As minhas 

expectativas de futuro são influenciadas pelo local onde habito”. 
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 Numa linha de respostas semelhante às três questões anteriores, de um modo geral 

os alunos de ambas as turmas continuam a desvalorizar o potencial impacto que o seu 

meio habitacional, neste caso considerando que não influencia, quer pela positiva quer 

pela negativa, as suas expectativas de futuro. Por outras palavras, a grande maioria dos 

alunos de ambas turmas (apenas cerca de 4 % dos alunos de 7.º ano e 19 % dos de 11.º 

ano consideram que influencia de alguma forma as suas expectativas de futuro) sentem 

que não são apenas um produto do seu meio habitacional, pelo que possuem livre arbítrio 

para traçar o seu próprio destino, mesmo que seja num meio habitacional diferente. 

 A próxima pergunta, a questão n.º 19 do inquérito por questionário, procurou apu-

rar o grau de concordância dos alunos, empregando uma escala de Likert entre 1 (discordo 

fortemente) e 5 (concordo fortemente), perante a afirmação “As minhas expectativas de 

futuro são influenciadas pelos exemplos profissionais que tenho em casa”. Através da 

análise do gráfico n.º 20, é percetível que, na turma de 7.º ano, 10 alunos discordam for-

temente da afirmação (36 %), 7 discordam (25 %), 4 nem concordam nem discordam (14 

%), 6 concordam (21 %) e 1 aluno concorda fortemente (4 %), e média de respostas da 

turma é 2.3. Na turma de 11.º ano, 6 alunos discordam fortemente da afirmação (23.1 %), 

9 discordam (34.6 %), 1 aluno nem concorda nem discorda (3.8 %), 7 concordam (26.9 

%) e 3 concordam fortemente (11.5 %), sendo 2.6 a média de respostas. 

 

Gráfico 20 – Gráfico de barras alusivo ao grau de concordância dos alunos perante a afirmação “As minhas 

expectativas de futuro são influenciadas pelos exemplos profissionais que tenho em casa”. 
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A opinião de ambas as turmas encontra-se dividida, o que nos permite colocar 

diversas hipóteses. Cerca de 61 % dos alunos da turma de 7.º ano consideram não ser 

influenciados pelos exemplos profissionais que têm em casa. Estes valores levam a pers-

petivar que mesmo que optem por uma profissão semelhante às dos seus pais não será 

devido à sua influência, mas por desejarem essa mesma profissão. Outra hipótese, sendo 

inclusive a mais provável, é a de que os alunos não pretendem desempenhar a mesma 

profissão que os seus pais, simplesmente porque detêm outros interesses. Quanto aos 25% 

de alunos da turma de 7.º ano que afirmam que as suas expectativas profissionais são 

influenciadas pelos exemplos profissionais que têm em casa, o mais provável é pretende-

rem enveredar por uma profissão idêntica às dos seus pais.  

Apesar de interessantes, os dados alusivos à turma de 7.º ano devem ser interpre-

tados com imenso cuidado visto se tratar de jovens de 12 e 13 anos. Ou seja, é demasiado 

precoce, na maioria dos casos, definir com certeza a profissão que desejam desempenhar 

no futuro, tal como é percetível pelas profissões desejadas que indicaram. Tal como 

grande parte dos rapazes com idades semelhantes, muitos indicaram “jogador de futebol” 

como a sua profissão desejada, o que obrigatoriamente significaria que nenhum seguiu os 

exemplos profissionais dos pais. 

No entanto, na turma de 11.º ano, fruto da sua idade mais avançada, as respostas 

encontram-se mais maturadas. 58 % dos alunos consideram que as suas expectativas de 

futuro não são influenciadas pelos exemplos profissionais que têm em casa. Deste modo, 

alguns dos alunos pretendem empregos diferentes daqueles que os seus pais desempe-

nham, talvez em busca de uma ‘vida melhor’. Por outro lado, cerca de 38 % afirma que 

as suas expectativas de futuro são influenciadas pelos exemplos profissionais que têm em 

casa, ou seja, pretendem desempenhar uma profissão semelhante às dos seus pais. Con-

tudo, não significa obrigatoriamente que detêm elevadas expectativas profissionais. Em 

certos casos pode ser precisamente o oposto, e pelo facto de descenderem de um contexto 

desfavorecido, podem conservar menores expectativas de futuro. 

A intenção da pergunta n.º 20 do inquérito por questionário, era conhecer o grau 

de concordância dos alunos, através de uma escala de Likert que variava entre 1 (discordo 

fortemente) e 5 (concordo fortemente), sobre a afirmação “o acesso à minha profissão 
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ideal é condicionado pelas condições sociofamiliares”. Como demonstra o gráfico n.º 21, 

na turma de 7.º ano, 8 alunos discordam fortemente da afirmação (28.6 %), 8 discordam 

(28.6 %), 9 nem concordam nem discordam (32.1 %), 2 concordam (7.1 %) e 1 aluno não 

respondeu à questão (3.6 %), sendo a média de respostas da turma 2.1. Quanto à turma 

de 11.º ano, 7 alunos discordam fortemente da afirmação (27 %), 10 discordam (39 %), 4 

nem concordam nem discordam (15 %) e 5 concordam (19 %), resultando que a média 

de respostas da turma seja 2.2. 

 

 

Gráfico 21 – Gráfico de barras alusivo ao grau de concordância dos alunos perante a afirmação “O acesso 

à minha profissão ideal é condicionado pelas condições sociofamiliares”. 

As respostas a esta questão devem ser analisadas juntamente com as da anterior. 

Novamente, a maioria dos alunos da turma de 7.º ano (57 %) não sente que as suas con-

dições sociofamiliares influenciem a sua potencial profissão de sonho. Também, tal como 

na questão anterior, demonstram que o contexto do seu agregado familiar não terá impli-

cações na sua profissão ideal. Na turma de 11.º ano, onde o contexto familiar é aparente-

mente desfavorecido em comparação com a turma de 7.º ano, de uma forma identica a 

maioria dos alunos (65 %) não julgam o seu contexto familiar como um entrave à obten-

ção da sua profissão ideal. Estes resultados são de novo motivadores, dado que os alunos 
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possuem a consciência de que mediante o seu esforço é possível cumprir os seus objeti-

vos. 

A próxima questão, correspondente à n.º 21 do inquérito por questionário, tinha o 

intuito de verificar o grau de concordância dos alunos, recorrendo a uma escala de Likert 

que variava entre 1 (discordo fortemente) e 5 (concordo fortemente), perante a afirmação 

“tenciono ir para a universidade quando terminar o 12.º ano”. Como demonstra o gráfico 

n.º 22, no conjunto dos alunos da turma de 7.º ano, 1 aluno discorda da afirmação (4 %), 

3 nem concordam nem discordam (11 %), 6 concordam (21 %) e 18 concordam forte-

mente (64 %), o que resulta que a média de respostas da turma seja 4.4. Na turma de 11.º 

ano, 2 alunos discordam fortemente da afirmação (7.7 %), 2 discordam (7.7 %), 2 nem 

concordam nem discordam (7.7 %), 9 concordam (34.6 %) e 11 concordam fortemente 

(42.3 %), sendo a média de respostas da turma 3.9. 

 

Gráfico 22 – Gráfico de barras alusivo ao grau de concordância dos alunos perante a afirmação “Tenciono 

ir para a universidade quando terminar o 12.º ano”. 

Tal como esperado após analisarmos as questões anteriores, as expectativas de 

futuro da maioria dos alunos de ambas as turmas passam pelo ingresso no Ensino Supe-

rior. Na turma de 7.º ano, cerca de 86 % dos alunos pretende enveredar pelo Ensino Su-
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perior após o término do Ensino Secundário, demonstrando desta forma elevadas expec-

tativas de futuro. Relativamente à turma de 11.º ano, mesmo sendo oriundos de um back-

ground mais desfavorecido, possuem de igual modo elevadas expectativas de futuro, dado 

que 77 % dos alunos pretende continuar a estudar depois de concluir o 12.º ano. 

A penúltima questão do inquérito por questionário, a pergunta n.º 22, teve como 

propósito perceber o grau de concordância dos alunos, através do uso de uma escala de 

Likert que variava entre 1 (discordo fortemente) e 5 (concordo fortemente), relativamente 

à afirmação “aplicar-me-ia mais nos meus estudos se tivesse certeza que teria a minha 

profissão de sonho”. Tal como evidenciado no gráfico n.º 23, na turma de 7.º ano, 4 alunos 

discordam fortemente da afirmação (14.3 %), 5 discordam (17.9 %), 6 nem concordam 

nem discordam (21.4 %), 6 concordam (21.4 %) e 7 concordam fortemente (25 %), sendo 

a média de respostas da turma 3.2. No que toca à turma de 11.º ano, 1 aluno discorda 

fortemente da afirmação (3.8 %), 2 discordam (7.7 %), 2 nem concordam nem discordam 

(7.7 %), 7 concordam (26.9 %) e 14 concordam fortemente (53.8 %), e a média de res-

postas da turma é 4.1. 

 

 

Gráfico 23 – Gráfico de barras alusivo ao grau de concordância dos alunos perante a afirmação “Aplicar-

me-ia mais nos meus estudos se tivesse certeza que teria a minha profissão de sonho no futuro”. 
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Esta questão deve ser compreendida como um complemento às três anteriores. No 

entanto, é necessária cautela na interpretação dos seus dados, particularmente nas respos-

tas da turma de 7.º ano. Os 32 % de alunos do 7.º ano que afirmam não se aplicar mais 

nos seus estudos mesmo com a garantia da sua profissão de sonho, devem ser encarados, 

não como falta de motivação ou a crença de que não poderão exercer essa profissão, mas 

por considerarem que já se aplicam o suficiente para a obter. Os restantes 46 % que apli-

car-se-iam mais mediante a garantia da sua profissão de sonho, não obstante ainda ser 

precoce definir com precisão o emprego de sonho, demonstram os efeitos que a motivação 

pode ter na atitude dos alunos: o facto de não se encontrar entraves aos seus objetivos 

pode ser crucial para o seu empenho e desempenho. 

De igual modo, na turma de 11.º ano, constou-se que a grande maioria dos alunos 

(81 %) tendencialmente demonstrava maior empenho nos seus estudos se a sua profissão 

de sonho fosse algo certo. Para além das questões relacionadas com o background, o 

insucesso escolar e o facto de acreditarem que existe uma excessiva dificuldade para con-

seguir determinadas profissões, contribui como um fator desmotivante, algo que tenden-

cialmente se reflete nas avaliações. 

A 23.ª e última questão do inquérito por questionário, teve como objetivo conhecer 

o grau de concordância dos alunos, recorrendo a uma escala de Likert que variava entre 

1 (discordo fortemente) e 5 (concordo fortemente), perante a afirmação “tenho todo o 

tempo que necessito para me aplicar nos meus estudos”. Tal como é visível no gráfico n.º 

24, na turma de 7.º ano, 2 alunos discordam fortemente da afirmação (7.1 %), 6 nem 

concordam nem discordam (21.4 %), 13 concordam (46.4 %) e 7 concordam fortemente 

(25 %), resultando que a média de respostas seja 3.8. Na turma de 11.º ano, 4 alunos 

discordam fortemente da afirmação (15 %), 5 discordam (19 %), 5 nem concordam nem 

discordam (19 %), 10 concordam (39 %) e 2 concordam fortemente (8 %), sendo 3 a 

média de respostas da turma. 
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Gráfico 24 – Gráfico de barras alusivo ao grau de concordância dos alunos perante a afirmação “Tenho 

todo o tempo que necessito para me aplicar nos meus estudos”. 

Tal como era previsível, a grande maioria dos alunos de ambas as turmas consi-

deram que não lhes falta tempo para estudar (71 % dos alunos de 7.º e 43 % dos alunos 

de 11.º ano), principalmente na turma de 7.º ano. O principal motivo para que 35 % dos 

alunos de 11.º ano sintam que lhes falta tempo para estudar, prende-se predominante-

mente com as suas atividades extracurriculares: vários praticam desportos federados (fu-

tebol, basquetebol, futsal e andebol) que lhes ocupa muito tempo que poderia ser rentabi-

lizado para estudar, tal como verificado através da nossa observação direta. 

 

3.2. Por detrás das estatísticas… 

Depois de terminada a análise das respostas providenciadas pelos 54 alunos inqui-

ridos que compunham as turmas de 7.º e 11.º ano utilizadas como amostra, e concluído o 

seu tratamento estatístico, decidimos expor determinados exemplos de alunos que, atra-

vés das suas respostas ao inquérito por questionário, as caracterizações da turma, os seus 

resultados escolares e a nossa observação direta, consideramos fundamentais analisar in-

dividualmente.  
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Tal como anteriormente explicitado, a identidade dos ditos alunos não são revela-

das, pelo que recorremos ao número que lhe foi atribuído no processo de randomização 

para nos referirmos a cada um deles. O principal método de análise foi a comparação do 

background familiar com os resultados escolares (neste caso a média final), mas não ig-

noramos as suas respostas no inquérito por questionário e a nossa observação direta ao 

longo de todo o ano letivo que, entre outros aspetos, nos permitiu ter consciência do ca-

pital linguístico do aluno. Com o propósito de existir uma organização mais agradável e 

intuitiva, dividimos os alunos de acordo com o seu ano de escolaridade. 

De maneira a simplificar esta reflexão, idealizamos uma escala com 3 níveis dis-

tintos para avaliar o contexto do aluno: do mais baixo para o mais alto, “desfavorecido”, 

“razoável” e “favorecido”. O critério usado para decidir a que nível de contexto corres-

pondia cada aluno, mesmo que um pouco subjetivo, dependeu predominantemente das 

habilitações literárias dos pais e dos seus empregos. De modo semelhante, foi igualmente 

pensada uma escala para os resultados escolares dos alunos, mas com 4 níveis: do nível 

mais baixo para o mais alto, “insuficiente”, “suficiente”, “bom” e “excelente”. Como se 

trata de algo mais palpável em comparação ao seu contexto, cada um dos níveis de resul-

tados escolares corresponde a patamares de média classificativa: o nível “insuficiente” 

será aplicado aos alunos de 7.º ano com média entre 1 e 2 e do 11.º ano com média entre 

1 e 9 valores; o “suficiente” aos alunos de 7.º ano com média de 3 e do 11.º com média 

entre 10 e 13; o “bom” aos alunos do 7.º ano com média de 4 e de 11.º com média entre 

14 e 16; e o “excelente” aos alunos de 7.º ano com média de 5 e do 11.º com média entre  

17 e 20. 

 

3.2.1. A turma de 7.º ano 

O primeiro caso que abordamos diz respeito ao aluno n.º “12”: é um aluno do sexo 

masculino com 13 anos que vive nas redondezas da cidade de Penafiel. As habilitações 

literárias dos pais é o Ensino Superior em ambos os casos, sendo que o seu pai é professor 

e a sua mãe é médica, o que nos leva a considerar que o seu contexto é “favorecido”. Este 

aluno teve como média final 5 valores, portanto, o seu nível de resultados escolares é 

“excelente”. 
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No que toca às suas respostas no inquérito por questionário, indicou “médico” 

como a sua profissão desejada. A conclusão simples seria afirmar que ‘filho de médico 

quer ser médico’, no entanto, não é algo tão linear. Apesar de o aluno definir a mesma 

profissão que a mãe como a sua profissão desejada, discorda fortemente que as suas ex-

pectativas de futuro sejam influenciadas pelos exemplos profissionais que tem em casa. 

Ou seja, concluímos que o aluno apenas conserva elevadas expectativas de futuro, prova-

velmente influenciado pelo seu contexto familiar, mas não deseja necessariamente a 

mesma profissão da sua mãe. 

Este aluno, aparenta ser autónomo no seu estudo dado que não frequenta apoios 

fora da escola e não considera que os seus pais o ajudam na realização dos seus trabalhos 

de casa ou no seu estudo. Além disso, sente que as habilitações literárias dos seus pais 

não influenciam os seus resultados escolares. Porém, o seu capital linguístico destaca-se 

dos demais alunos da turma, algo que é certamente fruto do seu contexto familiar. Ou 

seja, mesmo que o aluno n.º “12” não se aperceba, o seu background sociocultural influ-

encia positivamente os seus resultados escolares. 

 O próximo caso concerne ao aluno n.º “15”: é uma aluna do sexo feminino com 

12 anos de idade que habita em Paredes. As habilitações literárias dos seus pais é algo 

difícil de confirmar, dadas as discrepâncias entre a caracterização da turma e a resposta 

dada ao inquérito por questionário. A aluna afirma que ambos os seus pais possuem como 

habilitações literárias o Ensino Superior, mas na caracterização da turma não são discri-

minadas. Quanto às profissões, segundo o que está presente na caracterização da turma, 

o pai é “distribuidor de gás” e a mãe é “rececionista”. Deste modo caracterizamos o seu 

contexto como “razoável”. A sua média final foi de 4.2 valores, o que corresponde a 

“bom” na escala de resultados escolares. 

 A aluna indicou “veterinária” como a sua profissão desejada, o que demonstra a 

existência de expectativas de futuro elevadas, confirmadas pela sua intenção de frequentar 

o Ensino Superior após concluir o Ensino Secundário. A sua posição relativamente à in-

fluência dos exemplos profissionais que tem em casa é algo ambígua, devido ao facto de 

nem concordar nem discordar com a afirmação que no inquérito por questionário procura 

apurar essa situação. 
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A aluna não é particularmente autónoma do no seu estudo, visto que frequenta 

apoios fora do contexto escolar e considera que os seus pais a ajudam na realização dos 

trabalhos de casa e a estudar. No entanto, consegue obter ótimos resultados escolares, 

demonstrando a influência que a participação dos pais na vida escolar dos filhos pode ter. 

O aluno seguinte é o n.º “21”: é uma aluna do sexo feminino com 12 anos que 

reside em Penafiel. No que toca aos pais, a mãe tem como habilitações literárias o Ensino 

Superior e trabalha como “advogada” e o pai o 2.º Ciclo do Ensino básico e é “soldador”. 

Desta forma, caracterizamos o seu contexto como “razoável”. A média final da aluna foi 

de 3.2 valores (uma das médias mais baixas da turma) o que corresponde a “suficiente” 

na escala estabelecida. 

 A aluna aparenta ainda não ter presente as suas expectativas de futuro. Não res-

pondeu à questão que lhe pedia para indicar a sua profissão desejada e na questão formu-

lada para compreender se pretende prosseguir os seus estudos no Ensino Superior depois 

do 12.º ano, aptou por selecionar a opção ‘neutra’. No entanto, não nos é possível afirmar 

com total segurança que a aluna possui reduzidas expectativas de futuro. Afirma que as 

suas expectativas de futuro não são influenciadas pelos exemplos profissionais que tem 

em casa e que a sua profissão ideal não é condicionada pelas suas condições sociofamili-

ares. Portanto, mediante a média da aluna, algumas das suas respostas ao inquérito por 

questionário (ou falta delas) e a nossa observação direta sugerem que a aluna possui bai-

xas expectativas de futuro, embora seja necessária alguma cautela tendo em conta a sua 

idade.  

Esta aluna não é autónoma no seu estudo: frequenta apoios fora do contexto esco-

lar e considera que os seus pais a ajudam a estudar e a fazer os seus trabalhos de casa. No 

entanto, estes esforços não parecem surtir efeito, visto que a sua média é uma das mais 

baixas da turma. 

 O próximo aluno é o n.º “22”: é um aluno do sexo masculino com 12 anos e que 

vive em Penafiel. Ambos os seus pais têm como habilitações literárias o Ensino Superior 

e desempenham também ambos a profissão de “professor”. Desde modo, caracterizamos 

o seu contexto familiar como “favorável”. A média final do aluno foi de 3.7 valores, que 

recai na alçada do nível “suficiente”. 
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 O aluno não indicou a sua profissão desejada, contudo, referiu que pretende pros-

seguir para o ensino superior após concluir o ensino secundário, o que nos leva a concluir 

que provavelmente possui elevadas expectativas de futuro. No entanto, optou por uma 

posição neutral relativamente à potencial influência que os exemplos familiares que tem 

em casa exercem nas suas expectativas de futuro e no que toca às condicionantes impostas 

pelas suas condições sociofamiliares para o acesso à sua profissão ideal. 

 O aluno não aparenta ser autónomo no seu estudo. Frequenta apoios fora do con-

texto escolar e afirma ser auxiliado nos seus estudos e trabalhos de casa pelos seus pais. 

Todavia, os seus resultados escolares encontravam-se consideravelmente abaixo da mé-

dia da turma. 

 O próximo exemplo diz respeito ao aluno n.º “33”: é uma aluna do sexo feminino 

com 12 anos que reside em Penafiel. Não é do nosso conhecimento as habilitações literá-

rias dos seus pais, dado que não se encontram disponíveis na caracterização da turma e a 

aluna não as indicou no inquérito por questionário. Apenas as suas profissões se encon-

tram disponíveis: a mãe é “cabeleireira” e o pai é “pedreiro”. Com base na informação 

que temos ao nosso dispor, caracterizamos o seu contexto como “desfavorecido”. No que 

toca à sua média final, terminou o ano com 3.6 valores, o que corresponde a “suficiente”. 

 Apenas do contexto “desfavorecido” da qual é proveniente, mantém elevadas ex-

pectativas de futuro. Indicou que pretende ser “médica” na sua profissão desejada, refor-

çando estas elevadas espectativas de futuro com a sua intenção de ingressar no Ensino 

Superior. A aluna considera que as suas expectativas de futuro não são influenciadas pelo 

local onde habita nem pelos exemplos profissionais que tem em casa, e que o acesso à 

sua profissão ideal não se encontra condicionado pelas suas condições sociofamiliares. 

 A aluna não demonstra ser autónoma no seu estudo. Frequenta apoios extraesco-

lares e os seus pais ajudam na realização dos seus trabalhos de casa e a estudar. No en-

tanto, a sua média final é uma das mais baixas da turma o que pode ser um reflexo do seu 

background desfavorecido. Arriscamos esta possibilidade pelo contato mantido com a 

aluna ao longo do ano letivo, que permitiu apurar que o seu capital cultural é algo redu-

zido em comparação com os restantes alunos da turma, cujo contexto sociofamiliar é mais 

favorecido. 
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 O último aluno da turma de 7.º ano que analisamos foi o n.º “36”: é um aluno do 

sexo masculino com 12 anos que reside nas proximidades de Penafiel. A sua mãe tem 

como habilitações literárias o Ensino Superior e trabalha como “contabilista” e o seu pai 

também possui o Ensino Superior sendo que trabalha na “polícia”, pelo que consideramos 

o contexto familiar do aluno como “favorecido”. Relativamente aos resultados escolares 

do aluno, obteve como média final a classificação de 3.5 valores, o que corresponde a 

“suficiente”. 

 Não obstante o seu contexto “favorecido”, aparenta ter reduzidas expectativas de 

futuro, mesmo para alguém da sua idade. Não indica qualquer profissão desejada e não 

pretende frequentar o Ensino Superior. Porém, não sente que as suas expectativas de fu-

turo sejam influenciadas pelos exemplos profissionais que tem em casa, ou que o local 

onde habita influencia as suas expectativas de futuro. 

 O aluno não parece ser autónomo no seu estudo, dado que frequenta apoios fora 

do contexto escolar e os seus pais o ajudam a estudar e a fazer os seus trabalhos de casa. 

Mesmo assim, com todos os apoios recebidos pelo aluno e o seu contexto favorecido, os 

seus resultados escolares estão consideravelmente abaixo da média da turma 

 

3.2.2. A turma de 11.º ano 

O primeiro caso que abordamos na turma de 11.º ano foi o do aluno n.º “2”: é uma 

aluna do sexo feminino com 17 anos que reside em Penafiel. Ambos os seus pais com-

pletaram o Ensino Superior, sendo que o pai exerce a profissão de “engenheiro agrícola” 

e a mãe é “veterinária”. Deste modo caracterizamos o seu contexto familiar como “favo-

rável”. A aluna terminou com a média final de 17.9 valores o que corresponde a “exce-

lente”. 

A aluna em questão demonstra possuir elevadas expectativas de futuro. Indicou 

como a sua profissão desejada algo na área das “relações internacionais” ou da “linguís-

tica”, pretendendo também ingressar no Ensino Superior após a conclusão do Ensino se-

cundário. Refere que as suas expectativas de futuro são influenciadas pelos exemplos 

profissionais que tem em casa e que as habilitações literárias dos seus pais influenciam 

os seus resultados escolares.  
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 Revela ser autónoma no seu estudo. Não recebe ajuda por parte dos seus pais para 

estudar ou realizar os seus trabalhos de casa e não frequenta qualquer apoio ao estudo 

extraescolar. Contudo, afirma que não tem todo o tempo que desejaria para estudar, talvez 

fruto das suas atividades extracurriculares. Tal como é reconhecido pela aluna, são-lhe 

incutidos valores e atitudes, tal como capital linguístico e cultural, pelos seus pais, que 

se refletem na sua performance escolar, traduzindo-se numa média final consideravel-

mente acima da média da turma. 

 O caso que se segue diz respeito ao aluno n.º “14”: é uma aluna do sexo feminino 

com 17 anos que reside nas redondezas de Penafiel. Ambos os seus pais têm como habi-

litações literárias o 1.º Ciclo do Ensino Básico, sendo que a sua mãe trabalha na “indústria 

têxtil” e o seu pai na “construção civil”. Portanto, caracterizamos o seu contexto como 

“desfavorecido”. Em termos dos seus resultados escolares, a aluna terminou o ano com 

média de 10.8, que corresponde a “suficiente”. 

 Apesar do seu contexto “desfavorecido” e dos seus resultados escolares abaixo da 

média da turma, a aluna conserva elevadas expectativas de futuro, visto que a sua profis-

são ideal é “professora de educação física” e pretende frequentar o Ensino Superior. A 

aluna considera que as habilitações literárias dos seus pais influenciam os seus resultados 

escolares, provavelmente pela negativa, porém, sente que o acesso à sua profissão ideal 

não é condicionado pelas suas condições sociofamiliares e que os exemplos profissionais 

que tem em casa não influenciam as suas expectativas de futuro.  

 Mais uma vez estamos perante uma aluna que é autónoma no seu estudo, uma vez 

que não frequenta qualquer apoio ao estudo fora da escola e que não recebe ajuda dos 

seus pais para estudar ou realizar os seus trabalhos de casa. Apesar da aluna indicar que 

possui todo o tempo que necessita para estudar, a sua média encontra-se bastante abaixo 

da média da turma, algo que pode ser reflexo dos seus reduzidos capitais cultural e lin-

guístico, que pudemos verificar ao longo do ano letivo. 

 O aluno seguinte foi o n.º “19”: é uma aluna do sexo feminino com 16 anos que 

reside em Paredes. Ambos os seus pais concluíram o Ensino Secundário, sendo que o seu 

pai trabalha como “polícia” e a sua mãe encontrava-se “desempregada”. Desta forma, 
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caracterizamos o seu contexto familiar como “razoável”. No que toca aos resultados es-

colares da aluna, terminou o ano letivo com média de 19.1 valores, que corresponde a 

“excelente”. 

 Quanto às suas expectativas de futuro, a aluna pretende como a sua profissão de-

sejada, algo na área da “tradução ou interprete de línguas asiáticas” e tenciona frequentar 

o Ensino Superior, pelo que consideramos que possui elevadas expectativas de futuro. 

Afirma que as suas expectativas de futuro são influenciadas pelos exemplos familiares 

que tem casa e que as habilitações literárias dos seus pais influenciam os seus resultados 

escolares. 

 Pelo facto de os seus pais não a ajudarem a estudar e a fazer os seus trabalhos de 

casa e não frequentar apoios fora do contexto escolar, consideramos que a aluna é autó-

noma no seu estudo. No entanto, gostaria de ter mais tempo para estudar além do que tem 

disponível, provavelmente por despender algum do seu tempo em atividades extracurri-

culares. Tal como no primeiro caso, a aluna reconheceu que a influência dos seus pais é 

um dos fatores potencializador das suas capacidades, algo que se traduz na sua excelente 

média final. 

  O próximo caso concerne ao aluno n.º “34”: é uma aluna do sexo feminino com 

17 anos que reside em Penafiel. Ambos os seus pais possuem o Ensino Superior e desem-

penham a profissão de “professor”. Ou seja, a aluna é proveniente de um contexto familiar 

“favorecido”. No que toca aos seus resultados escolares, terminou o ano com média de 

19.1, tal como a aluna do caso anterior, que corresponde a “excelente”. 

A aluna em questão possui elevadas expectativas de futuro. Denominou como a 

sua profissão ideal algo na área do “direito” ou “relações internacionais” e tem a intenção 

de ingresso no Ensino Superior. Reconhece que as habilitações literárias dos seus pais 

têm influência nos seus resultados escolares e que os exemplos profissionais que tem em 

casa influenciam as suas expectativas de futuro. 

Tal como nos três casos anteriores, a aluna é autónoma no seu estudo. Não é aju-

dada pelos seus pais a estudar ou na realização dos seus trabalhos de casa e não frequenta 

apoios extraescolares. Todavia, não considera que tem ao seu dispor todo o tempo que 

gostaria para se aplicar nos seus estudos. 
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O caso que se seguiu foi o do aluno n.º “37”: é uma aluna do sexo feminino com 

16 anos que reside em Penafiel. O seu pai possui como habilitações literárias o 1.º Ciclo 

do Ensino Básico e desempenha a profissão de “carpinteiro de limpo”, e a sua mãe com-

pletou o 3.º Ciclo do Ensino Básico e trabalha como “auxiliar e técnica de limpeza”, pelo 

que decidimos caracterizar o seu contexto familiar como “desfavorecido”. Relativamente 

aos seus resultados escolares, terminou o ano com a média de 19 valores, que corresponde 

a “excelente”. 

A aluna em questão demonstra elevadas expectativas de futuro, pretendendo como 

profissão ideal algo na área do “direito” e estabelece o objetivo de ingressar no Ensino 

Superior. Indica que os exemplos profissionais que possui em casa influenciam as suas 

expectativas de futuro, mas que o acesso à sua profissão ideal não é condicionado pelas 

suas condições sociofamiliares e que as habilitações literárias dos seus pais não influen-

ciam os seus resultados escolares. 

Estamos novamente perante um caso de uma aluna muito autónoma, que não re-

cebe apoios fora do contexto escolar e que os seus pais não a ajudam a estudar ou na 

realização dos seus trabalhos de casa. Apesar de ser proveniente de um contexto “desfa-

vorecido”, detém uma das médias mais altas da turma e o seu capital linguístico não fica 

atrás do dos alunos provenientes de contextos “favorecidos”. Portanto, é um exemplo 

claro do que com dedicação e esforço é possível superar um contexto familiar que não é 

o mais potencializador. 

O próximo caso concerne o aluno n.º “40”: é uma aluna do sexo feminino com 16 

anos que reside em Penafiel. A sua mãe tem como habilitações literárias o 2.º Ciclo do 

Ensino Básico e desempenha a profissão de “costureira”, e o seu pai tem o 1.º Ciclo do 

Ensino Básico e trabalha na “construção civil”. Deste modo definimos o seu contexto 

como “desfavorecido”. Quanto aos seus resultados escolares, a aluna terminou o ano com 

média de 15.6 valores, que na nossa escala corresponde a “bom”. 

Não obstante o seu contexto familiar desfavorecido, a aluna apresenta elevadas 

expectativas de futuro, dado que pretende trabalhar em algo na área da “comunicação 

social” e ingressar no Ensino Superior após concluir o Ensino Secundário. Não sente que 

as habilitações escolares dos seus pais influenciem os seus resultados escolares, que os 
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exemplos profissionais que tem em casa exerçam influência nas suas expectativas de fu-

turo ou que o acesso à sua profissão ideal seja condicionado pelas suas condições socio-

familiares. Porém, indica que as condições económicas da sua família influenciam o seu 

percurso escolar. 

A aluna não frequenta apoios ao estudo fora do contexto escolar, mas afirma que 

os seus pais a ajudam a estudar e a realizar os seus trabalhos de casa. Esta referida parti-

cipação dos pais e o seu interesse na sua vida escolar pode constituir um fator-chave para 

que tenha uma média superior à da turma. 

O último caso que vamos analisar diz respeito ao aluno n.º “43”: é um aluno do 

sexo masculino com 16 anos que reside em Paredes. Ambos os seus pais têm como habi-

litações literárias o 3.º Ciclo do Ensino Básico, sendo que o pai trabalha como “moldista” 

e a mãe é “funcionária50”. Este aluno tem a particularidade de não habitar com nenhum 

dos seus pais e de o seu encarregado de educação ser uma tia. Deste modo, caracterizamos 

o seu contexto familiar como “desfavorecido”. Relativamente aos seus resultados escola-

res, o aluno terminou o ano com média de 10.6 valores, que corresponde a “suficiente”. 

O aluno aparenta ter baixas expectativas de futuro, visto que não indica uma pro-

fissão desejada, algo tendencialmente problemático visto se encontrar a meio do percurso 

do Ensino Secundário, e não sabe se pretende ingressar no Ensino Superior. No entanto, 

indica que o acesso à sua profissão ideal não é condicionado pelas suas condições socio-

familiares e que os exemplos profissionais que tem em casa não influenciam as suas ex-

pectativas de futuro, o que demonstra que o aluno perceciona que depende de si para 

atingir os seus objetivos e não é apenas um produto do seu contexto. 

O aluno aparentemente é autónomo no seu estudo pois não frequenta apoios fora 

do contexto escolar, apesar de afirmar que a sua tia o ajuda a estudar e a realizar os seus 

trabalhos de casa. Mesmo tendo em consideração o seu contexto “desfavorecido” e a sua 

média final encontrar-se bastante abaixo da média da turma, reconhecemos as capacida-

des do aluno para conseguir obter resultados escolares bastante acima dos que atual de-

tém. A sua fraca assiduidade e postura por vezes desinteressada, não lhe permitem renta-

bilizar as suas capacidades em termos quantitativos. 

 
50 Não é especificado que tipo de “funcionária”. 
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Considerações finais 

 

Depois de tantas páginas chegou o momento de refletirmos sobre as conclusões 

que retiramos após a realização deste estudo. Apesar de tradicionalmente o último capí-

tulo de qualquer ensaio ou reflexão ser uma ‘conclusão’, este não é o caso. Trata-se de 

uma interpretação dos resultados obtidos, à luz da posição dos diferentes autores que con-

sultamos, das informações que recolhemos fruto da nossa observação direta, das caracte-

rizações das turmas que os diretores de turma tão amavelmente nos facultaram e, claro, 

das respostas dadas pelos alunos com que contactamos durante todo um ano letivo ao 

inquérito por questionário. Por este motivo, sentimos que “considerações finais” era um 

título mais adequado tendo em conta o caráter deste capítulo final, dada a subjetividade 

do tema e todas as suas possíveis leituras. Intitular este capítulo de “conclusão” seria 

impeditivo de qualquer outras perspetivas sobre os resultados como se de um dogma se 

tratasse, algo que não é o pretendido. 

Foi um percurso longo, repleto de altos e baixos, mas extremamente gratificante. 

Permitiu-nos perceber se as conceções e preconceitos com que partimos para esta ‘cru-

zada’ efetivamente são verificáveis in loco. Para tal, tivemos o privilégio de contactar 

quase diariamente ao longo do ano letivo de 2018/19 com 54 alunos da Escola Secundária 

de Penafiel, a quem recorremos para constituírem a nossa amostra. As características dís-

pares de ambas as turmas revelaram-se pertinentes para o propósito deste trabalho, pois a 

heterogeneidade de uma e a homogeneidade da outra concederam a oportunidade de tecer 

comparações mais rigorosas e abrangentes, algo que não seria possível se se tratasse de 

turmas idênticas. 

 A conceção com que partimos para este estudo de caso era de que os alunos pro-

venientes de contextos favorecidos possuíam melhores oportunidades para obter sucesso 

escolar que alunos oriundos de contextos desfavorecidos. A posição dominante dos auto-

res que consultamos ao longo deste trabalho era de que o background familiar dos alunos 

influenciava os seus resultados escolares, pela positiva caso o contexto fosse favorecido 

ou pela negativa se fosse desfavorecido, algo que ia ao encontro da nossa posição. Um 

pouco para nossa surpresa, os alunos não partilhavam da mesma opinião: a esmagadora 
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maioria dos alunos de ambas as turmas afirmaram que as habilitações literárias dos seus 

pais e as condições económicas do seu agregado familiar não influenciavam os seus re-

sultados escolares. Porém, depois de analisar as suas médias de final de ano à luz do seu 

contexto sociofamiliar, notamos que os alunos oriundos de contextos mais favorecido 

terminaram o ano letivo com médias superiores aos alunos de contextos desfavorecidos.  

Por outras palavras, em ambas as turmas, os alunos provenientes de contextos so-

ciofamiliares mais favorecidos tiveram na sua maioria médias superiores aos alunos de 

contextos desfavorecidos. Além disso, são muito raros os casos de alunos cujo contexto 

é favorecido que não terminaram o ano com médias bastantes superiores à média da 

turma. Portanto, arriscamos dizer que os alunos de contextos favorecidos conseguem me-

lhores classificações provavelmente como consequência de certas vantagens de partida 

que possuem relativamente a alunos de contextos desfavorecidos. Estas vantagens pren-

dem-se essencialmente com o capital cultural que lhes é transmitido pelos seus pais, que 

os dota de uma postura e linguagem mais próxima da cultura veiculada na escola. 

No entanto, os alunos provenientes de contextos favorecidos não estão destinados 

ao sucesso escolar, da mesma forma que alunos de contextos desfavorecidos estão con-

denados ao insucesso. Tal como tivemos oportunidade de expor no subcapítulo 3.2, en-

contram-se em ambas as turmas exemplos de alunos provenientes de contextos desfavo-

recidos que possuem médias superiores a alunos cujo background é favorecido. Quer isto 

dizer que mediante o seu esforço, dedicação e ambição, todos os alunos são capazes de 

conseguir sucesso escolar (e educativo), mesmo que alguns necessitem de se esforçar um 

pouco mais que outros. 

Para nosso gaudio pessoal, constatamos que a maioria dos alunos não têm presente 

na sua mente estas questões, o que significa que nutrem uma atitude positiva pela escola. 

Os alunos com um background desfavorecido, não encaram a escola como um local onde 

não são bem-vindos, mas sim da mesma forma que alunos de contextos favorecidos. 

Mesmo as implicações de foro económico foram em parte descartadas como algo que 

influencia os seus resultados escolares. Se é verdade que por vezes a falta de capital eco-

nómico coincide com o reduzido capital cultural e vice-versa, neste caso a nossa amostra 
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não considerou que fosse um fator relevante. Em certa medida, a opinião dos alunos ali-

nhou-se com a nossa: mesmo que por vezes o poder económico do agregado familiar 

potencialize os resultados escolares do aluno – por meio de explicações privadas, livros 

complementares, materiais de apoio a estudo, etc. –, nesta situação específica isso não é 

verificável, como tivemos oportunidade de constatar. Um exemplo disso, é o facto de a 

média final dos alunos de 7.º ano que frequentam apoios extraescolares ser inferior às dos 

que não frequentam, o que significa que o investimento feito pelos pais não significa 

obrigatoriamente que os seus filhos terão melhores resultados escolares.  

A participação dos pais e/ou encarregados de educação na vida escolar dos seus 

filhos pode ser enganadora se não for analisada com o devido cuidado. Ambas as turmas 

concordam que os seus pais participam ativamente na sua vida escolar e se preocupam 

com os seus resultados escolares. Porém, apenas os alunos da turma de 7.º indicaram que 

os seus pais os ajudavam a estudar enquanto os de 11.º ano optaram por uma posição 

oposta. Seria fácil posicionar-me incondicionalmente do lado da maioria dos autores que 

consultamos e afirmar que, pelo facto do contexto familiar dos alunos de 7.º ano ser fa-

vorecido, os seus pais os ajudavam a estudar e a realizar os seus trabalhos de casa, mas 

na turma de 11.º ano, face ao seu background familiar mais desfavorecido, o mesmo não 

se verificava. Mas neste caso, não sentimos que o apoio prestado pelos pais aos alunos da 

turma de 7.º se deve ao seu contexto familiar, mas pelas características do ciclo escolar. 

Pelo facto de nossa amostra consistir numa turma do 3.º Ciclo do Ensino Básico e outra 

do Ensino Secundário é necessária uma atenção redobrada ao formular conclusões, pelas 

disparidades com que nos deparamos. Como é evidente, é mais acessível para os pais dos 

alunos de 7.º ano ajudar os seus educandos a estudar pelo facto dos conteúdos serem mais 

acessíveis, em comparação aos de 11.º ano, onde os temas abordados são mais específicos 

e especializados e por vezes fora das suas zonas de conforto. 

Esta reflexão sobre a participação dos pais na vida escolar dos filhos seria ainda 

mais enriquecida se o contexto das duas turmas fosse inverso. Certamente seria interes-

sante apurar se caso o contexto dos alunos de 11.º fosse o favorecido os seus pais os 

ajudariam a estudar e se no 7.º ano fosse desfavorecido se os seus pais continuariam a 

apoiá-los no seu estudo e na realização dos trabalhos de casa. Numa situação utópica 
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teríamos ao nosso dispor duas turmas do mesmo ano de escolaridade, mas com contextos 

sociofamiliares díspares, onde as comparações e deduções seriam lineares. Como não foi 

o caso, obrigatoriamente as suposições devem ser mais contidas. 

 A nossa amostra não se revelou a mais apropriada para apurar a influência que o 

meio social exerce no aluno. Ou seja, as implicações que o local onde habita podem de-

sempenhar nas suas chances de obter sucesso escolar. Como quase a totalidade dos alunos 

de ambas as turmas reside em Penafiel ou nas suas proximidades, não foi possível proce-

der as comparações que desejávamos visto que a diversidade de locais onde os alunos 

habitavam era reduzida. A hipótese mais plausível que tivemos acesso para comparar a 

sua proveniência, concerne aos alunos que habitam em freguesias relativamente distantes 

do centro de Penafiel ou os alunos que se deslocam do concelho vizinho de Paredes, mas 

a distância à escola não era significativa e o contexto social desses locais em nada divergia 

de Penafiel. 

Tal como era expectável, apenas uns números restritos de alunos demoram mais 

que 20 minutos no percurso casa-escola, o que demonstra o quão próximos se encontram 

da escola, e a esmagadora maioria não sente que o local onde habitam influencia pela 

negativa as suas oportunidades de obter sucesso escolar. Além disso, desvalorizam os 

possíveis benefícios que residir num grande centro urbano como Lisboa ou Porto lhes 

poderia trazer, algo que não deve ser encarado com espanto uma vez que Penafiel fica a 

uns meros 35 quilómetros da cidade do Porto. Ou seja, mediante uma curta deslocação ao 

Porto, a maioria dos alunos facilmente tem ao seu dispor as mesmas oportunidades que 

os alunos que residem nas grandes cidades. O próprio concelho de Penafiel é um dos mais 

desenvolvidos da região do Tâmega e Sousa, o que permite o acesso a diversos serviços 

e ofertas culturais. 

A homogeneidade sociocultural de Penafiel igualmente não permitiu procedermos 

a reflexões mais alargadas. A falta de diversidade étnica e cultural entre os alunos signi-

ficou que não foi possível comparar os resultados de alunos de diferentes nacionalidades, 

cultos religiosos e etnias, e muito menos perceber se existem diferenças entre os resulta-

dos escolares de provenientes de bairros sociais ou outras zonas tendencialmente mais 

problemáticas com os de alunos de um contexto geográfico e habitacional mais favorável. 
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De qualquer forma, a perspetiva que os alunos detêm sobre a influência imposta 

pelo seu meio nos seus resultados escolares é motivadora. Demonstram acreditar que as 

suas capacidades são suficientes para ultrapassar qualquer constrangimento que o local 

onde residem poderia ter. Além disso, não aparentam ter presente que a região em que 

habitam, a do Tâmega e Sousa, é das que possui os resultados e índices educativos mais 

baixos a nível nacional.   

Constatamos do mesmo modo que a maioria dos alunos tanto da turma de 7.º como 

de 11.º ano possuem elevadas expectativas de futuro. Indicam que o local onde residem 

e as suas condições sociofamiliares não influenciam as suas expectativas de futuro, o que 

novamente revela que sentem que não são somente um produto do seu contexto sociofa-

miliar, pelo que têm capacidades para obter sucesso mesmo que a sua conjuntura seja 

desfavorável. Todavia, notamos uma maior dispersão da opinião da amostra no que toca 

à influência dos exemplos profissionais que têm em casa: apesar de a maioria dos alunos 

afirmar que as suas expectativas de futuro não são influenciadas pelos exemplos familia-

res, uma parte significativa considerou que exerciam influência, algo que não deve ser 

ignorado. O facto de a grande maioria pretender ingressar no Ensino Superior após con-

cluir o Ensino Secundário, reforça o nosso parecer acerca das suas elevadas expectativas 

de futuro. 

 A realização deste estudo de caso revelou-se extremamente enriquecedora, mesmo 

com as dificuldades que lhe foram inerentes. Permitiu-nos responder a certos preconceitos 

com que partimos para este relatório, provando que não existem ‘alunos de 1.ª e alunos 

de 2.ª”. Quer seja filho de um médico ou de um trabalhador de construção civil, tem ao 

seu dispor as mesmas oportunidades, apenas necessitam de acreditar nas suas capacidades 

e sonhar, uma vez que não se resumem ao seu contexto. Ambição, esforço e dedicação 

são ‘armas’ capazes de derrubar qualquer constrangimento que o background sociofami-

liar possa impor. Pelos vistos os meus avós estavam errados e “filho de burro pode mesmo 

ser cavalo”. 
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Anexos 

 

Anexo n.º 1 

 

Local de residência N.º de alunos 

Bustelo 3 

Duas Igrejas 2 

Galegos 1 

Lousada 1 

Paredes 2 

Penafiel 14 

Rans 3 

Rio Tinto 1 

S. Martinho de Recezinhos 1 

 

Tabela 1 – Local de residência dos alunos da turma de 7.º ano. 
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Anexo n.º 2 

 

Local de residência N.º de alunos 

Abragão 1 

Cabeça Santa 2 

Croca 1 

Duas igrejas 2 

Fonte de Arcada 1 

Lagares 1 

Luzim 1 

Novelas 1 

Oldrões 1 

Paredes 4 

Penafiel 8 

Rio de Moinhos 1 

Santa Marta 1 

Vila Cova 1 

 

Tabela 2 – Local de residência dos alunos da turma de 11.º ano. 
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Anexo n.º 3 

 

Figura 13 – Primeira página do inquérito por questionário aplicado aos alunos. 
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Figura 14 – Segunda página do inquérito por questionário aplicado aos alunos. 
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Figura 15 – Terceira página do inquérito por questionário aplicado aos alunos. 
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Figura 16 – Quarta e última página do inquérito por questionário aplicado aos alunos.  


