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RESUMO  

 

Em Portugal, a correlação entre o nível de escolaridade e os rendimentos auferidos 

é elevada (OECD, 2021), o que faz com que o sistema de ensino seja provavelmente um 

dos principais meios de ascensão social, possibilitando o acesso a profissões que 

proporcionam melhor qualidade de vida.  

A sociologia do séc. XX permitiu desvendar as dificuldades da escola no combate 

às desigualdades de oportunidades (Apple, 1979; Bourdieu & Passeron, 1964; Bernstein, 

1971; Boudon, 1973; Coleman, 1966), tendo tido um papel fundamental no surgimento 

de políticas públicas de educação compensatória, que pretendem dotar as escolas de 

recursos adicionais, procurando mitigar as desigualdades de origem e promover uma 

efetiva igualdade de oportunidades. 

Estas políticas estenderam-se a Portugal, motivando o surgimento do Programa 

Territórios Educativos de Intervenção Prioritária (TEIP), principal instrumento nacional 

de educação compensatória, em 1996. O programa foi suspenso passados três anos, tendo 

sido relançado em 2006 e perdura até à atualidade. 

Concomitantemente, sucederam-se inúmeras mudanças no sistema educativo, 

nomeadamente a diversificação das vias educativas. A via profissional é aquela que tem 

demonstrado um crescimento mais evidente, tornando-se um tema frequente nos 

discursos políticos. Contudo, um maior número de estudantes continua a optar pelo ensino 

científico-humanístico e aqueles que optam pelo ensino profissionalizante tendem a 

apresentar perfis socioeconómicos mais desfavorecidos (OECD, 2008; Amaral, 2022). 

Sucede que os jovens que concluem o ensino secundário através do ensino 

profissionalizante têm menos probabilidades de ingressar no ensino superior (DGEEC, 

2020; CNE, 2020; Capucha et al., 2021), o que se traduz em menores probabilidades de 

mobilidade social ascendente dado que o ensino superior constitui a forma mais provável 

de impulsionar a mobilidade social ascendente das classes mais desfavorecidas, 

proporcionando melhores oportunidades de emprego e rendimentos mais elevados 

(OECD, 2021). 

Este estudo visou conhecer a evolução do panorama nacional do ensino 

secundário público em termos das tipologias e representatividade das ofertas formativas 
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disponíveis orientadas para jovens, de 2003/04 a 2019/20, distinguindo o comportamento 

das escolas envolvidas no Programa TEIP das restantes escolas. 

O principal resultado do estudo é o de que as escolas TEIP têm uma proporção 

maior de alunos em cursos profissionalizantes do que as escolas não-TEIP e, 

simultaneamente, uma proporção menor de alunos nos cursos científico-humanísticos.  

Há, contudo, diferenças entre as fases TEIP: i) a fase 1 (iniciada em 2006/07) é a que 

mais se afasta das escolas não-TEIP, tendo proporções muito semelhantes de alunos 

matriculados em ambas as vias; ii) a fase 2|3 (2009) tem vindo afastar-se das escolas não-

TEIP, apresentando proporções cada vez mais próximas de estudantes nas duas vias; iii) 

a fase 4 (2012/13) é muito semelhante às escolas não-TEIP. 

Resumindo, sem prejuízo de algumas conquistas do Programa TEIP, este estudo 

demonstra um aumento do peso dos cursos profissionais nestas escolas comparativamente 

às não-TEIP e, simultaneamente, revela a inexistência de evidências que sustentem que 

tal opção é vantajosa para os mais desfavorecidos. Defendemos, por isso, a necessidade 

de repensar a avaliação e os modos de ação do Programa, pois poderá estar a intensificar 

fenómenos de segregação e reprodução social. 
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ABSTRACT  

 

In Portugal, the correlation between education level and income is high (OECD, 

2021), which makes the education system one of the main instruments of upward 

mobility, allowing access to professions that provide better quality of life. 

Twentieth-century sociology has revealed the difficulties the school system faces 

in fighting inequalities of opportunity (Apple, 1979; Bourdieu & Passeron, 1964; 

Bernstein, 1971; Boudon, 1973; Coleman, 1966), and thus played a key role in the 

emergence of public policies of compensatory education, which aim to provide schools 

with additional resources, seeking to reduce inequalities of origin to promote an effective 

equality of opportunities. 

These policies reached Portugal, resulting in the creation of the TEIP Program, 

the main national instrument for compensatory education, in 1996. The program was 

suspended three years later, relaunched in 2006 and continues to the present day. 

Meanwhile, many changes occurred in the school system, including the 

diversification of educational pathways. The vocational path is the one that has grown the 

most, becoming a frequent subject in political discourses. However, a larger number of 

students continues to choose general education, and those who follow vocational 

education tend to have a lower socio-economic profile (OECD, 2008; Amaral, 2022). It 

happens that students who complete upper secondary education through vocational 

education are less likely to enroll in higher education (DGEEC, 2020; CNE, 2020; 

Capucha et al., 2021), which results in lower chances of upward social mobility since 

tertiary education is the most likely way of promoting social mobility for the most 

disadvantaged groups, providing better job opportunities and higher incomes (OECD, 

2021). 

This study aimed to understand the evolution of public secondary education in 

terms of typologies and representativeness of the available educational offers aimed at 

young people from 2003/04 to 2019/20, while distinguishing the behavior of schools of 

TEIP from that of the remaining schools. 
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The main result of the study is that TEIP schools have a higher proportion of 

students in vocational courses than non-TEIP schools and, simultaneously, a lower 

proportion of students in general education courses. There are, however, differences 

between TEIP phases: i) phase 1 (started in 2006/07) is the most distant from non-TEIP 

schools, having very similar proportions of students enrolled in both paths; ii) phase 2,3 

(2009) has been moving away from non-TEIP schools, presenting increasingly closer 

proportions of students in both paths; iii) phase 4 (2012/13) is very similar to non-TEIP 

schools. 

In conclusion, despite some achievements of the TEIP Program, this study shows 

that there is an increasing proportion of vocational courses in these schools compared to 

non-TEIP schools and, at the same time, it reveals the lack of evidence to support that 

such an option is beneficial to the most disadvantaged. Therefore, we advocate the need 

to rethink the evaluation and the action of the Program, as it may be intensifying 

segregation and social reproduction. 
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RÉSUMÉ  

 

Au Portugal, la corrélation entre le niveau de scolarisation et le salaire est élevée 

(OCDE, 2021), ce qui fait du système éducatif probablement l'un des principaux moyens 

d'ascension sociale, permettant d'accéder à des professions offrant une meilleure qualité 

de vie.  

La sociologie du XXe siècle a permis de dévoiler les difficultés de l'école à lutter 

contre les inégalités des opportunités (Apple, 1979; Bourdieu & Passeron, 1964; 

Bernstein, 1971; Boudon, 1973; Coleman, 1966), ayant eu un rôle fondamental dans 

l'émergence des politiques publiques d'éducation compensatoire, qui visent à doter les 

écoles de ressources supplémentaires, cherchant à atténuer les inégalités d'origine et à 

promouvoir une égalité des chances effective. 

Ces politiques ont été étendues au Portugal, ce qui a motivé l'émergence du 

programme d'intervention prioritaire dans les territoires éducatifs (TEIP), qui est le 

principal instrument national d'éducation compensatoire, en 1996. Le programme a été 

suspendu après trois ans et relancé en 2006 et se poursuit jusqu'à aujourd'hui. 

Parallèlement, de nombreux changements sont intervenus dans le système 

éducatif, à savoir la diversification des parcours de formation. La filière professionnelle 

est celle qui a connu la croissance la plus évidente, devenant un sujet fréquent dans les 

discours politiques. Toutefois, la grande majorité d'étudiants continuent d'opter pour 

l'enseignement général et ceux qui choisissent l'enseignement professionnel ont tendance 

à avoir des profils socio-économiques plus défavorisés (OCDE, 2008 ; Amaral, 2022). 

Les jeunes qui terminent l'enseignement secondaire par l'enseignement professionnel ont 

moins de chances d'entrer dans l'enseignement supérieur (DGEEC, 2020 ; CNE, 2020 ; 

Capucha et al., 2021), ce qui se traduit par une diminution des chances de mobilité sociale 

ascendante puisque l'enseignement supérieur est le moyen le plus probable de stimuler la 

mobilité sociale ascendante des classes les plus défavorisées, en offrant de meilleures 

opportunités d'emploi et des revenus plus élevés (OCDE, 2021).  

Cette étude visait à connaître l'évolution du panorama national du lycée public en 

termes de typologies et de représentativité des offres de formation orientées vers les 
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jeunes de 2003/04 à 2019/20, en distinguant le comportement des écoles impliquées dans 

le programme TEIP des autres écoles. 

Le principal résultat de l'étude est que les écoles TEIP ont une proportion plus 

élevée d'étudiants dans les cours professionnels que les écoles non-TEIP et, 

simultanément, une proportion plus faible d'étudiants dans les cours généraux. Il existe 

cependant des différences entre les phases du TEIP : i) la phase 1 (débutée en 2006/07) 

est celle qui s'éloigne le plus des écoles non-TEIP, présentant des proportions très 

similaires d'élèves inscrits dans les deux filières ; ii) la phase 2|3 (2009) s'éloigne des 

écoles non-TEIP, présentant des proportions de plus en plus proches d'élèves dans les 

deux filières ; iii) la phase 4 (2012/13) est très similaire aux écoles non-TEIP. 

En résumé, sans préjudice de certaines réalisations du programme TEIP, cette 

étude montre une augmentation du poids des cours professionnels dans ces écoles par 

rapport aux écoles non TEIP et, simultanément, révèle le manque de preuves pour soutenir 

qu'une telle option est avantageuse pour les plus défavorisés. Par conséquent, nous 

défendons la nécessité de repenser l'évaluation et les modes d'action du programme, car 

il peut intensifier les phénomènes de ségrégation et de reproduction sociale. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Constituição da República Portuguesa define que “Todos têm direito ao ensino 

com garantia do direito à igualdade de oportunidades de acesso e êxito escolar” (art.º 74), 

incumbindo ao Estado a superação das desigualdades: 

“O Estado promove a democratização da educação e as demais condições para 

que a educação, realizada através da escola e de outros meios formativos, 

contribua para a igualdade de oportunidades, a superação das desigualdades 

económicas, sociais e culturais, o desenvolvimento da personalidade e do espírito 

de tolerância, de compreensão mútua, de solidariedade e de responsabilidade, para 

o progresso social e para a participação democrática na vida colectiva” (art.º 73 

n.º 2) 

Apesar da Constituição reconhecer a influência das desigualdades económicas, 

sociais e culturais nos percursos dos indivíduos, Portugal continua a ser um país marcado 

por uma reduzida mobilidade social ascendente (OECD, 2018).  

O séc. XX foi marcado por uma intensa pesquisa sobre a relação das classes mais 

desfavorecidas com a escola. Em virtude disso, foram produzidos diversos estudos 

(Bourdieu, 1964; Coleman, 1966; Bernstein, 1964; Boudon, 1973; Apple, 1979) que 

destacaram o papel deficitário das instituições educativas na mitigação das desigualdades 

sociais de origem. A descoberta deste fenómeno conduziu a um investimento em políticas 

públicas de educação compensatória que procuram efetivar a igualdade de oportunidades.  

Em 1996, surge em Portugal o programa de educação compensatória Territórios 

Educativos de Intervenção prioritária (TEIP), dotando as escolas de maior autonomia e 

de mais recursos a fim de mitigar as desigualdades de origem dos estudantes. Não 

obstante, o Programa foi cancelado 3 anos depois, sendo retomado em 2006/07 com a 

designação de TEIP 2. Posteriormente, no início de 2009/10, foi lançada a 2.ª fase do 

Programa TEIP 2, no decurso do ano letivo 2009/10 a 3.ª fase e em 2012/13 é lançado o 

Programa TEIP3. Em cada uma das fases TEIP a rede de escolas envolvidas no programa 

sofre um alargamento, sendo que, no ano de 2019/20, estavam envolvidos no Programa 

137 agrupamentos de escolas/escolas não agrupadas. 
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Apesar da longevidade destas políticas, a pertinência teórica e a eficácia destes 

programas na mitigação das desigualdades sociais continuam a ser amplamente discutidas 

um pouco por toda a Europa. Alguns autores referem o estigma associado a estas escolas 

(Correia, 2008; Canário, 2008; Quaresma & Lopes, 2011), que leva à fuga das classes 

médias e altas (Roldão, 2015) e potencia fenómenos de segregação social. Sob outra 

perspetiva, Demeuse et al., (2012) e Ferraz (2020) referem que as avaliações dos 

programas de educação compensatória são escassas e não parecem demostrar uma 

melhoria de resultados para os alunos das classes mais desfavorecidas. No entanto, os 

relatórios TEIP disponibilizados pela DGE reportam melhorias nos indicadores de 

absentismo, abandono e indisciplina. 

Em Portugal, a correlação entre os níveis de escolaridade e a classe 

socioprofissional dos indivíduos é elevada, o que torna o sistema de ensino num dos 

principais meios de ascensão social, possibilitando o acesso a profissões que 

proporcionam uma maior remuneração, estatuto social e qualidade de vida. Perante este 

contexto é legitimo questionarmo-nos sobre o modo como as instituições educativas 

lidam com as desigualdades sociais e de que forma promovem a mobilidade social dos 

jovens mais desfavorecidos. 

A presente dissertação tem como objetivo conhecer a evolução do panorama 

nacional do ensino secundário público em termos das tipologias e representatividade das 

ofertas formativas disponíveis orientadas para jovens, de 2003/04 a 2019/20, distinguindo 

o comportamento das escolas TEIP (e respetivas fases) das restantes escolas. Para isso 

recorremos às bases de dados dos alunos matriculados disponibilizadas online pela 

Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC). 

Pretendemos conhecer a evolução do comportamento das escolas TEIP em termos 

das tipologias e representatividade das ofertas formativas disponíveis (via científica-

humanística e via profissionalizante), sabendo que estas diferem num ponto importante 

para a mobilidade social ascendente: o prosseguimento de estudos para o ensino superior.  

O ensino superior constitui a forma mais plausível de mobilidade social 

ascendente das classes mais desfavorecidas, traduzindo-se em melhores oportunidades de 

emprego e remunerações mais elevadas (OECD, 2021). Contudo, os jovens que concluem 
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o ensino secundário pelas vias profissionalizantes têm menos probabilidades de ingressar 

no ensino superior (DGEEC, 2020; CNE, 2020; Capucha et al., 2021). 

A dissertação é organizada em três capítulos teóricos (Capítulos I, II e II) e um 

capítulo respetivo ao trabalho de investigação (Capítulo IV). No primeiro capítulo – A 

escola e a (re)produção de desigualdade sociais – são explorados os conceitos de 

estratificação, classe e mobilidade social, discutindo-se o papel da escola no combate às 

desigualdades sociais e na promoção da mobilidade social ascendente das classes mais 

desfavorecidas. 

No segundo capítulo – A emergência e consolidação dos programas de educação 

compensatória – é abordado o surgimento do Programa de educação compensatória TEIP 

e o caminho percorrido pelo Programa. Neste capítulo é feito um levantamento da 

literatura existente sobre o Programa TEIP, discutindo-se a sua eficácia, potencialidades 

e fragilidades. 

O terceiro capítulo – O sistema de ensino em Portugal – explora o contexto socio-

histórico da educação em Portugal e as sucessivas mudanças ocorridas desde a Revolução 

dos Cravos até à atualidade. Explica-se igualmente a organização do sistema de ensino 

de nível secundário orientado para jovens, com especial relevo para os cursos científico-

humanísticos e os cursos profissionais, por serem as ofertas educativas com maior 

expressão. Neste capítulo pretende-se, simultaneamente, compreender como se efetiva a 

integração no mercado de trabalho, os vínculos laborais e os rendimentos dos jovens 

consoante as suas habilitações.  

Por fim, no último capítulo (Capítulo IV) apresentamos a metodologia do estudo 

e discutimos os resultados da investigação sobre a evolução das ofertas educativas de 

nível secundário orientado para jovens, nas escolas TEIP e não-TEIP, entre os anos de 

2003/2004 e 2019/2020. 
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Capítulo I – A escola e a (re)produção de desigualdades sociais 
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I.1 Estratificação, classe e mobilidade social 

 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, assinada em 1948 (United 

Nations, 2017), é o primeiro documento que defende a impossibilidade de alienação dos 

direitos dos indivíduos. O diploma institui a igualdade de direitos e, pelo menos 

teoricamente, a possibilidade de os indivíduos, pelo seu esforço e talento, acederem às 

posições sociais que pretendam. Todavia, na prática, sabemos que, quando as pessoas 

nascem, a posição em que se encontram e os recursos que possuem são muito distintos, o 

que influenciará as suas conquistas ao longo das suas vidas.  

“Os indivíduos e grupos gozam de um acesso diferente (desigual) às recompensas, de 

acordo com a sua posição no esquema de estratificação. Assim, a forma mais simples de 

definir a estratificação consiste em vê-la como um sistema de desigualdades estruturadas 

entre diferentes agrupamentos de pessoas” (Giddens, 2004: 284). 

As sociedades, mesmo as democráticas – que conferem aos seus cidadãos uma 

igualdade de estatuto perante a lei – diferem na distribuição de poder e recursos entre 

estes. Esta distribuição desigual reflete-se numa organização hierarquizada dos 

indivíduos em posições mais ou menos privilegiadas, concedendo acesso a diferentes 

bens, que não se restringem à esfera económica. Os indivíduos que se encontram no topo 

da escala desfrutam de inúmeras vantagens e possuem maior capacidade de exercer 

influência sobre as instituições e as outras pessoas.  

 Estas diferentes posições podem originar diversos conflitos políticos e sociais, 

materializados em lutas pelo acesso aos lugares e aos bens disponíveis na sociedade. Por 

este motivo, importa compreender as razões que subjazem a esta estratificação: 

“As posições de classe exercem uma poderosa influência sobre o modo como as pessoas 

pensam e agem (...) e como a análise organizacional já nos mostrou, há uma contínua luta 

por vantagens entre os membros das diferentes posições” (Collins, 2009: 94). 

A primeira forma de definir o lugar de cada um na sociedade é através da família: 

nascemos numa determinada família que possui um determinado estatuto social, sendo a 

nossa posição fruto dos nossos progenitores, que partilham connosco o mesmo meio. 

As sociedades que não permitem nenhum tipo de mobilidade são consideradas 

sociedades fechadas, sendo o grau de abertura definido pela mobilidade que estas 

permitem. Nas sociedades não fechadas, em que é concedida aos indivíduos uma 
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igualdade de oportunidades, estes lugares podem – ou deveriam poder – ser conquistados 

através da obtenção de um diploma de habilitações que possibilite aceder a empregos com 

remunerações mais elevadas e maior prestígio, ou através de alguma mudança que 

permita uma rápida ascensão social. 

As teorias da estratificação de Davis e Moore (1945) fundamentam as 

desigualdades na distribuição desigual das recompensas de acordo com o estatuto, o grau 

de talento e especialização dos indivíduos. As teorias das classes “surgem como efeito de 

configurações históricas específicas, irredutíveis e explicações exteriores aos processos 

sociais colectivos dessas mesmas configurações” (Almeida, 1984: 168).  

Karl Marx surge como o maior crítico da sociedade capitalista e das suas inerentes 

desigualdades entre classes. Embora a noção de classe seja de tal forma fundamental na 

obra de Marx, como defende Giddens (2001), o autor omite a explicação e o significado 

da mesma, acabando com a sua morte por deixar incompleta toda a análise sistemática do 

conceito. Isto não significa, no entanto, que não possamos compreender e “reconstruir” o 

conceito de classe a partir do seu conjunto de escritos.    

“Para Marx as classes são pois um aspeto das relações de produção. (...) as classes 

derivam da posição em que os vários grupos de indivíduos se encontram face à 

propriedade privada dos meios de produção. O modelo de relações de classes que Marx 

nos propõe é pois basicamente dicotómico: todas as sociedades de classes se edificam 

com base numa linha primária de divisão entre duas classes antagónicas, uma classe 

dominante e uma classe dominada. Segundo Marx, a divisão em classes implica uma 

relação conflitual” (Giddens, 2001:77). 

Posteriormente, Weber (1982) analisa a problemática da estratificação social 

considerando três ordens: económica, social e política. Embora sejam conceptualmente 

distintas, podem influenciar-se mutuamente. Ainda assim, Weber entende que a divisão 

social em classes envolve maioritariamente critérios económicos, aproximando-se das 

teorias marxistas, o que não implica que as outras ordens não concorram para a produção 

de desigualdade.  

A mudança na posição de um indivíduo na estrutura social designa-se por 

mobilidade social e está dependente da abertura ou fechamento da estrutura de classes. 

Quando a estrutura de classes é fechada – como as castas – não existe possibilidade de 
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circulação entre elas. Por outro lado, quando é aberta, é conferido à posição de cada 

indivíduo um certo grau de flexibilidade entre os estratos sociais. 

“A mobilidade social implica «um movimento significativo na posição económica, social 

e política de um indivíduo ou de um estrato»” (Davis & Moore, 1945: 144). 

Nas sociedades pré-industriais, a mobilidade social entre classes não passava de 

uma quimera, sendo o lugar dos descendentes determinado pelo das gerações anteriores. 

Atualmente, as estruturas de classe são mais fluídas e permitem movimentos entre as 

categorias, razão pela qual se reveste da maior importância compreender como se 

processam os fenómenos de mobilidade social e como podem ser potencializados. 

De acordo com Giddens (2004), a mobilidade pode ser estudada a nível 

intrageracional quando se analisa o percurso de um indivíduo, ou intergeracional quando 

se estuda o movimento entre gerações, podendo ainda assumir-se como vertical ou lateral. 

A mobilidade vertical relaciona-se com o movimento entre classes, podendo ser 

ascendente – quando se atinge ganhos de rendimentos, propriedade ou status – ou 

descendente, quando ocorre o oposto. Por sua vez, a mobilidade lateral refere-se à 

deslocação geográfica entre bairros, cidades, regiões ou países. 

Para Dahrendorf (1959), a possibilidade de os indivíduos circularem entre classes 

assume-se como um elemento pacificador entre as diferentes classes, desviando-se o foco 

das estruturas de classe para o indivíduo que se torna responsável pela sua própria 

condição. 

“Quando a mobilidade intra- e intergeracional é uma ocorrência regular e, portanto, uma 

expectativa legítima de muitas pessoas, é pouco provável que os grupos em conflito 

tenham a estabilidade ou a seriedade extrema de classes similares a castas compostas por 

homens irremediavelmente alienados. E, à medida que a instabilidade das classes cresce, 

a intensidade dos conflitos de classe está destinada a diminuir. Em vez de fazerem as suas 

reivindicações como membros de grupos homogéneos, as pessoas são mais propensas a 

competir entre si, enquanto indivíduos, por um lugar ao sol” (Dahrendorf, 1959: 60).1 

Ou seja, na prática, a mobilidade social, pelo movimento que permite, “torna as 

classes mais heterogéneas e isso por sua vez torna-as menos coesas e aguerridas, 

reduzindo o conflito de classe” (Grácio, 1997: 51). Uma classe cujo destino não é 

 
1 Todas as traduções foram realizadas pela autora da tese, pelo que são da responsabilidade mesma. 
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completamente herdado e inevitável perde força e coesão grupal, pela possibilidade de os 

indivíduos desenvolverem expetativas diferentes e competirem entre eles por um lugar 

mais vantajoso. Desta forma, a possibilidade de mobilidade acaba por enfraquecer o 

próprio conceito de classe. 

Importa referir que a mobilidade social pode, por vezes, ser a causa de fenómenos 

relacionados com o desenvolvimento das sociedades e não propriamente resultante de 

uma tentativa consciente de a promover. Por exemplo, pode surgir a necessidade de um 

aumento do número de cargos em posições sociais mais elevadas, permitindo a ascensão 

de alguns indivíduos em classes mais baixas. 

“Com efeito, se num período determinado aumentar a proporção das posições elevadas 

de uma estrutura social, uma parte dos ocupantes (ou da descendência) das posições 

situadas abaixo das primeiras terá necessariamente de aceder a estas. Isto mesmo que não 

estivessem orientados para a ascensão social: basta terem desejado manter uma ocupação 

profissional. Não admira deste modo que, por contraste, a existência de uma mobilidade 

de troca pudesse aparecer com o representante da ascensão e realização dos novos 

valores” (Grácio,1997: 57-58).  

Uma vez que a estrutura da sociedade permite que os indivíduos se movimentem 

entre as classes, são necessários meios legítimos que permitam aceder aos lugares 

disponíveis. O sistema de ensino é visto como o principal meio para alcançar a ascensão 

social, permitindo que os indivíduos adquiram conhecimento e competências que lhes 

possibilitem exercer uma profissão com uma remuneração e estatuto mais elevado. 

“É fácil entender as razões do interesse e do lugar conferido à escola. Por um lado, a 

quase totalidade das jovens gerações consagra grande parte de sua vida a adquirir 

conhecimentos e técnicas nesta instituição, a cujo funcionamento é atribuída uma 

percentagem muito elevada do orçamento do Estado. Por outro lado, pensa-se que 

políticas de educação adequadas podem atenuar e eliminar, em termos ideais, o peso da 

herança social: a educação seria então um meio de integração e de mobilidade social” 

(Cherkaoui, 1996: 183). 

Efetivamente, a escolarização é um requisito crucial na definição do estatuto de 

classe. No entanto, a universalidade e gratuitidade do ensino não se assumem como 

condição suficiente para frequência escolar, o que compromete a ascensão social das 

classes mais desfavorecidas. Tal como afirma Piketty: 
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“(...) seria ingenuidade imaginar que a gratuidade é suficiente para resolver todos os 

problemas. Os mecanismos de seleção social e cultural mais sutis, tais como os analisados 

em 1964 por Pierre Bourdieu e Jean-Claude Passeron em Os Herdeiros, frequentemente 

substituem a seleção financeira” (Piketty, 2014: 1146). 

Os processos de escolarização, incluindo aqueles que não operam através do 

currículo formal, podem, também, contribuir para a reprodução das desigualdades sociais, 

como denunciado por diversos sociólogos nos anos 60 (Coleman 1966; Bourdieu & 

Passeron, 1964).  

“Um filho de quadro superior tem 80 vezes mais chances de entrar na universidade do 

que um filho de operário; suas chances também são o dobro das de um filho de quadro 

médio. (...) A experiência do futuro escolar não pode ser a mesma para um filho de quadro 

superior que, tendo mais de uma chance em duas de ir para a faculdade, vê 

necessariamente em torno de si, e mesmo na sua família, os estudos superiores como um 

destino banal e cotidiano, e para o filho de operário que, tendo menos de duas chances 

em cem de lá chegar, conhece os estudos e os estudantes apenas por meio de pessoas ou 

de meios interpostos” (Bourdieu & Passeron, 1964/2014: 16-17). 

Apesar de as teorias da reprodução remontarem há quase 60 anos, a igualdade de 

oportunidades ainda está longe de ser atingida. Afigura-se, por isso, necessário fomentar 

uma justiça social que assegure que não são unicamente os indivíduos pertencentes às 

classes privilegiadas aqueles que acedem a níveis de escolaridade mais elevados. 

“Em 2001, a probabilidade de os empresários, dirigentes e profissionais liberais ou os 

profissionais técnicos e de enquadramento, dos 45-54 anos, terem filhos na universidade 

é 7 ou 8 vezes maior do que a dos operários da mesma faixa etária” (Machado et al., 2003: 

61). 

“Entre os respondentes ao ESS [European Social Survey] que detêm um diploma do 

ensino superior, 36% têm pais com o mesmo perfil de escolarização, num processo 

manifesto de reprodução social” (Martins et al., 2016: 272). 

A dimensão educativa tem efeitos notórios nos rendimentos dos indivíduos, 

existindo, em todos os países europeus, uma correlação entre a escolaridade e os 

rendimentos auferidos (Martins et al., 2016). Segundo os dados do European Social 

Survey, “a correlação entre níveis de escolaridade e classe socioprofissional é muito forte 

em Portugal (0.617), sendo superior à média europeia (0.506)” (Abrantes, 2012: 14). 
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“Em todos os países europeus, sem exceção, os indivíduos com escolaridade superior 

auferem rendimentos mais elevados do que os indivíduos com o ensino secundário e 

básico; e os rendimentos dos indivíduos com o ensino secundário são sempre mais 

elevados do que os rendimentos dos indivíduos com o ensino básico. Tais regularidades 

são transversais a todo o contexto europeu” (Martins et al., 2016: 279). 

Assim sendo, ao conquistarem um diploma de ensino superior, os indivíduos 

obtêm uma especialização técnica ou científica, o que aumenta em larga medida a 

probabilidade de acederem a um emprego especializado de remuneração e estatuto mais 

elevados.  

“Por último, e apesar das discrepâncias entre os sistemas, os diplomas concedidos pelas 

instituições de ensino superior portuguesas servem como um forte instrumento para a 

empregabilidade e como factor facilitador ao longo do caminho para melhores 

recompensas e salários. O fosso entre licenciados e não licenciados continua a ser 

notável” (Almeida & Viera, 2012: 157). 

Em suma, a possibilidade de obter uma licenciatura é, para os jovens pertencentes 

a classes desfavorecidas, a forma mais provável de ascender socialmente, daí que seja 

importante fomentar o acesso ao ensino superior por parte destas classes. 

 

I.2 Os debates da Sociologia em torno do papel da escola no combate às 

desigualdades sociais 
 

A sociologia da educação do séc. XX influenciou fortemente os modos de pensar 

sobre a instituição escolar e a relação desta com os alunos, descortinando os princípios 

teóricos que fundamentaram inúmeras mudanças políticas pela persecução de uma justiça 

escolar. Porém, se por um lado se apelava a um investimento na educação em prol de 

valores como justiça e equidade, por outro lado surgiam os primeiros trabalhos que 

realçavam o seu importante papel para o crescimento económico.  

Após a Segunda Guerra Mundial emergem os trabalhos de Jacob Mincer (1958), 

Theodore W. Schultz (1961, 1963/1973) e Gary S. Becker (1964), apelando ao 

investimento na educação, mais concretamente no capital humano, pela sua influência no 

aumento da produtividade, da remuneração dos trabalhadores e do crescimento 

económico. 
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 Concomitantemente, durante os anos 60 e 70 surgem as primeiras teorias que 

desvendam o papel da escola como reprodutora de desigualdades (Bourdieu & Passeron, 

1964), a familiaridade entre os códigos linguísticos da escola e os das classes dominantes 

(Bernstein, 1971) e a produção de contra-culturas (Willis, 1977/1991).  

Para Bourdieu (1991), a cultura materializada na escola pertence às classes 

dominantes, o que lhes concede vantagem sobre as outras classes. O autor defende que os 

dominados contribuem sempre para a sua dominação, mesmo que inconscientemente, 

pelas disposições corporizadas no indivíduo – habitus – que concorrem para a 

manutenção e reprodução das desigualdades sociais. Para o exercício da sua dominação, 

os grupos dominantes e os aparelhos ideológicos do Estado, entre estes a escola, servem-

se de violência simbólica para legitimar e impor o seu poder simbólico. 

Michael Apple (1979/1982) argumenta, de igual modo, que a escola contribui para 

o reforço das desigualdades sociais por legitimar e transmitir uma cultura impregnada 

numa ideologia que serve os interesses dos grupos dominantes e do sistema capitalista, 

subalternizando as outras classes sociais, culturas e tipos de conhecimento.  

“Conforme demonstrado por Bowles e Gintis e por mim mais à frente, as escolas podem 

não estar engrenadas para selecionar e formar neutralmente uma «força de trabalho 

diversamente especializada e qualificada». Pelo contrário, parecem estar preocupadas 

menos com a distribuição de habilitações que com a distribuição de normas e tendências 

adequadas ao lugar que se ocupa numa sociedade hierárquica” (Apple, 1979/1982: 34). 

A proximidade da cultura escolar às culturas mais favorecidas/dominantes é 

também defendida por Bernstein (1971), que aponta os interesses sociais e políticos 

incorporados na estrutura do discurso pedagógico. O autor sustenta que as crianças de 

classes desfavorecidas tendem a desenvolver a linguagem num código restrito, “mais 

apropriado para a comunicação sobre experiências práticas do que para a discussão de 

ideias mais abstratas, processos ou relações” (Giddens, 2004: 515). Em contrapartida, as 

crianças das classes mais favorecidas tendem a usos da linguagem universalistas – código 

elaborado –, estando menos ligados a contextos particulares. Isto não significa que a 

criança que desenvolve um código restrito seja linguisticamente “carenciada” ou incapaz 

de interiorizar e aprender a usar significados universalistas. Todavia, o universo 

simbólico da escola é-lhe cultural e linguisticamente mais distante. 
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As teorias da reprodução são alvo de críticas por parte de Raymond Boudon na 

sua obra “L’inégalité des Chances” (1973/1979), censurando o seu caráter determinista e 

o facto de não contemplarem a complexidade dos processos sociais. 

“As recentes teorias neo-funcionalistas deixam por resolver o problema de como a 

agregação de comportamentos individuais conduz a um sistema com capacidade de se 

auto reproduzir. Além disso, são estáticas, conservadoras, na medida em que são 

incapazes de ter em conta a mudança” (Boudon, 1973/1979: 92). 

O sociólogo defende que as desigualdades de oportunidades educativas são 

devidas principalmente aos efeitos do “condicionamento das expectativas pela posição 

social” e, de uma forma mais limitada, ao “efeito das desigualdades culturais” (Boudon, 

1973/1979: 177). Para Boudon, a posição social influencia as expetativas que os sujeitos 

desenvolvem relativamente ao percurso escolar e, portanto, uma alteração na posição 

social poderia corresponder a uma alteração nas expetativas. Dado que a alteração da 

posição social está dependente das condições socioeconómicas, uma diminuição das 

desigualdades económicas conduziria a uma diminuição das desigualdades educativas. 

Para Boudon as desigualdades educativas são, então, uma consequência das 

desigualdades económicas e só poderiam ser atenuadas pela redução das disparidades das 

recompensas.  

“Qualquer reforma «educacional», qualquer reforma escolar que vise neutralizar os 

efeitos das diferenças do património cultural de acordo com a origem social, é incapaz de 

atingir as raízes da desigualdade: a própria estratificação e a eterna oposição entre manual 

e não manual. Como uma sociedade sem qualquer estratificação, com um sistema escolar 

totalmente indiferenciado, é utópica, a única ação possível sobre a desigualdade de 

oportunidades educativas é reduzir as desigualdades económicas” (Boudon, 1973/1979: 

369) 

Ou seja, o sociólogo francês defende que as políticas educativas, apesar de 

benéficas, não se revelam capazes de diminuir as desigualdades de oportunidades das 

classes mais desfavorecidas. 

“Em suma, pode argumentar-se que o único fator capaz de reduzir as desigualdades na 

educação de numa perspetiva não-utópica é a redução das desigualdades económicas e 

sociais. Quanto às reformas escolares, mesmo que sejam excelentes em relação a outros 
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objetivos, é pouco provável que possam ter um impacto decisivo nas desigualdades na 

educação” (Boudon, 1973/1979: 197) 

Tal como afirma Mata (2015), Boudon afasta-se de Bourdieu e Passeron, 

parecendo substituir o capital económico pelo capital cultural na explicação das 

desigualdades escolares.  Porém, todos eles convergem na medida em que acabam “por 

tratar a escola como variável dependente, projectando as desigualdades escolares como 

resultado das desigualdades sociais” (Mata, 2015: 118). 

“Nos dois casos, a escola era considerada como uma caixa preta neutra que simples- 

mente gravava as desigualdades sociais sob a forma de desvantagens culturais num caso 

e de agregação de cálculos racionais socialmente situados no outro” (Dubet, 2001: 13). 

Para além de Boudon, surge Paul Willis (1977/1991) como crítico da teoria da 

reprodução de Bourdieu, acusando-a de não prever a produção cultural e tratar as classes 

desfavorecidas como alvo de dominação e sem capacidade de interferência no seu próprio 

destino. Esta visão determinista que prevê uma “auto-condução” para a manutenção da 

classe de origem ignora a escolha e a construção de formas de resistência – a contra-

cultura. A produção da cultura de resistência manifesta-se pela dicotomia e 

hierarquização constante entre um “nós” e “os outros”, observando-se, por vezes, uma 

clara tentativa de “marcar o máximo de distância com relação à monotonia e ao 

conformismo institucionais” (Willis, 1977/1991:31). 

O autor aponta a forma como os jovens da contra-cultura desenvolvem lutas para 

ganhar espaço físico e simbólico na instituição escolar, desenvolvendo uma relação 

própria com os espaços e os tempos, reivindicando a sua identidade e invertendo as 

hierarquias escolares. 

“O tempo é usado para a manutenção de um estado – estar com os «rapazes» – –, não 

para a obtenção de uma meta – qualificações” (Willis. 1977/1991: 44). 

Esta visão distancia-se das teorias estruturalistas, prevendo a possibilidade de 

mudança e rutura com a cultura dominante, defendendo a auto-determinação dos sujeitos. 

O sociólogo alega que os sujeitos não são “passivos portadores da ideologia, mas 

apropriadores ativos, que reproduzem as estruturas existentes tão-somente através de luta, 

contestação e uma penetração parcial daquelas estruturas” (Willis, 1977/1991: 214). Se, 

por um lado, esta visão conjetura a resistência, afastando-se de uma certa inocência 



 29 

inerente às teorias estruturalistas nas quais os sujeitos são meros recetores ideológicos, 

por outro lado estes tornam-se agora responsáveis e, de certa forma, culpados pela sua 

própria condição.  

Na verdade, não são apenas os alunos que lutam para ganhar espaço físico e 

simbólico nas instituições educativas, visto que as famílias detêm, também, um papel 

ativo junto destas. Não obstante, a perceção que as famílias desenvolvem da qualidade 

das escolas e as exigências que aí estabelecem são condicionadas pelos seus estatutos 

socioeconómicos. 

Duru-Bellat (2005) aborda a perceção que as famílias têm da qualidade das escolas 

e do ambiente educativo dos seus filhos. A qualidade afigura-se, assim, como um conceito 

subjetivo dependente das perceções dos indivíduos. 

“Igualmente importante é o fato de os pais levarem em conta a percepção que têm do 

clima da escola, da qualidade de seus docentes e do bem-estar da criança. Isto posto, na 

falta de dados objetivos sobre essas questões, a apreensão da «qualidade» da escola 

deduz-se muitas vezes da «qualidade» aparente de seu público e, portanto, das 

características sociais, e às vezes étnicas, dos alunos” (Duru-Bellat, 2005: 27).  

Essas perceções afetam as escolhas das famílias e a relação que desenvolvem com 

as instituições educativas. A autora considera que as famílias de classes mais favorecidas 

tendem a ser mais interventivas, realizando mais exigências diretamente na escola. 

“Isso passa por certas escolhas de opções curriculares, mas também por intervenções 

diretas junto aos diretores do estabelecimento para a designação de seu filho para esta ou 

aquela classe, ou a criação de opções particulares cuja única função é agrupar os alunos 

que se pretende «proteger» dos demais” (Duru-Bellat, 2005: 27). 

Estas exigências traduzem-se, muitas vezes, na constituição de turmas 

homogéneas onde se agrupam os melhores alunos – turmas de nível – a fim de gerar um 

efeito-bolha que os mantenha afastados daquilo que pode ser considerado uma ameaça ao 

sucesso educativo destes. Estas estratégias parentais, segundo Duru- Bellat, tendem a 

prejudicar as classes mais desfavorecidas, que poderiam beneficiar desta 

heterogeneidade.  

“Pois em nível global, se se levam em conta os ganhos escolares de toda uma faixa etária, 

as classes heterogêneas é que se mostram mais «produtivas», maximizando os progressos 

dos mais fracos sem onerar proporcionalmente o progresso dos mais fortes. Mas os pais 
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dos alunos fracos, que têm todo interesse nas classes heterogêneas, são nitidamente menos 

influentes” (Duru-Bellat, 2005: 27-28). 

Mais uma vez, estas lutas parentais em prol de vantagens sociais constituem uma 

ameaça à igualdade de oportunidades, colocando em desvantagem aqueles que se 

encontram em situação de maior fragilidade. 

“Esses «efeitos-escola» são mais nítidos nos alunos mais fracos (são duas vezes mais 

importantes do que para a média dos alunos), enquanto, ao contrário, têm pouca 

importância para os alunos mais fortes” (Duru-Bellat, 2005: 23).  

Em suma, as teorias sociológicas que abordam a forma como as instituições 

educativas tendem a gerir os efeitos das desigualdades sociais originam contínuos 

debates. Porém, se apesar dos constantes debates as desigualdades persistem, mantendo-

se cristalizadas na sociedade sem que os indivíduos se insurjam contra o sistema, tal facto 

poderá ser revelador da existência de mecanismos na sociedade que têm legitimado a 

manutenção destas. Ora, o princípio da igualdade de oportunidades poderá ser um destes 

mecanismos, pois ao contribuir para legitimar uma distribuição desigual de recursos, 

confere aos indivíduos a ideia de que dispõem de iguais condições de acesso aos lugares 

disponíveis, o que se traduz numa aceitação inquestionável do seu estado. 

É neste ponto que se mostra importante o contributo de Parsons (1959, 1970) sobre 

os processos de legitimação das desigualdades nas sociedades modernas e o papel da 

escola neste processo. Para o autor, “as desigualdades sociais são vistas e proclamadas 

não só como inevitáveis mas também como funcionais e positivas para a sociedade” 

(Silva, 2005: 8), sendo que a igualdade de oportunidades legitima a existência destas. 

“Compreende, acima de tudo, o reconhecimento de que é justo dar recompensas 

diferenciadas para diferentes níveis de realização, desde que tenha havido um acesso justo 

às oportunidades, e justo que essas recompensas conduzam a oportunidades de maior 

ordem para os bem-sucedidos. Há, portanto, um sentido básico no qual a classe do ensino 

básico é uma encarnação dos valores fundamentais americanos de igualdade de 

oportunidades, na medida em que valoriza tanto a igualdade inicial quanto o desempenho 

diferencial. (Parsons, 1959: 309).  

Apesar dos discursos defendendo a existência de uma igualdade de oportunidades, 

esta não se tem revelado efetiva. 
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“Se por um lado, como refere Santos (1993), o Estado, sendo a condensação de 

contradições sociais e económicas e mantendo uma relativa autonomia face à economia 

e à sociedade, necessita de «salvar a face» e legitimar-se perante os cidadãos e, portanto, 

assumir-se contra a exclusão social, por outro não pode deixar de criar as condições 

necessárias à acumulação do capital e, consequentemente, reproduzir ou até (re)criar 

desigualdades sociais, velhas ou novas” (Silva, 2005: 8) 

A escola, enquanto aparelho do Estado, acaba por condensar em si as referidas 

contradições sociais e económicas, podendo contribuir para a manutenção da ordem 

social. Com efeito, embora os indivíduos conservem a “crença de que dispõem de iguais 

condições de partida, i.e., que o processo competitivo é justo e meritocrático” (Mata, 

2015: 49), as recompensas mantêm-se desigualmente distribuídas pela sociedade. e. 

“Em primeiro lugar, do ponto de vista funcional, a classe escolar pode ser tratada como 

uma agência de socialização. Ou seja, é uma agência através da qual as personalidades 

individuais são treinadas para serem motivacional e tecnicamente adequadas ao 

desempenho de papéis adultos. (...) A função de socialização pode ser resumida como o 

desenvolvimento nos indivíduos de compromissos e capacidades que são pré-requisitos 

essenciais para o futuro desempenho do seu papel. Os compromissos podem, por sua vez, 

ser divididos em duas componentes: compromisso com a implementação dos amplos 

valores da sociedade e compromisso com o desempenho de um tipo específico de papel 

dentro da estrutura da sociedade” (Parsons, 1959: 297-298).  

Estas teorias poderão ajudar a compreender como as desigualdades de condições 

podem influenciar o acesso, o percurso e o rendimento escolar das classes mais 

desfavorecidas. As teorias sociológicas do séc. XX mostraram o papel residual das 

instituições escolares em atenuar as desigualdades, o que levou à persecução de políticas 

públicas de educação compensatória de forma a dotar as escolas de mais recursos. Mas 

de que forma se garante iguais condições independentemente da classe de origem? Será 

que dotando as escolas de mais meios conseguir-se-á a tão almejada igualdade de 

oportunidades? Ou estaremos apenas a atribuir à escola um conjunto de responsabilidades 

que não lhe pertencem e que não resolúveis por esta?  

No próximo capítulo debater-se-á a forma como as políticas de discriminação 

positiva – ou de educação compensatória – que surgiram por toda a Europa e em Portugal 

no final do séc. XX têm servido o seu propósito no combate às desigualdades de 

oportunidades. 
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Capítulo II – A emergência e a consolidação dos programas de 

educação compensatória 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 33 

Como já anteriormente discutido, o século passado é marcado por uma intensa 

investigação sobre a influência das desigualdades nos resultados escolares das classes 

mais desfavorecidas. É na década de 60 que é produzido o Relatório Coleman (1966), nos 

EUA, motivando a implementação de políticas educativas que perduram, obviamente 

com as devidas contextualizações, até aos dias de hoje. O relatório surgiu por 

recomendações na Lei dos Direitos Civis de 1964 (Civil Rights Act) respeitantes à 

investigação das desigualdades educacionais “motivadas por fatores raciais, religiosos ou 

de nacionalidade” (Coleman. 1966: iii). 

O estudo, que envolveu mais de 645 mil alunos, com dados recolhidos em 4 mil 

escolas norte-americanas, revelou altas taxas de segregação de alunos por escola, 

concluindo que:  

“Considerando todos os resultados, uma implicação se destaca acima de tudo: que as 

escolas exercem pouca influência sobre o desempenho de uma criança independente da 

sua origem e contexto social, e que essa mesma falta de um efeito independente significa 

que as desigualdades impostas às crianças pelas suas casas, vizinhança e pares são levadas 

perpetuadas, tornando-se as desigualdades com que se são confrontados na vida adulta. 

Pois a igualdade de oportunidades educativas deve pressupor um efeito das escolas que 

seja independente do ambiente social imediato da criança, e esse forte efeito independente 

não está presente nas escolas americanas” (Coleman et al., 1966: 325) 

James Coleman acaba por revelar o papel deficitário da escola no combate às 

desigualdades de oportunidades, aconselhando o investimento na educação de qualidade 

para todas as crianças. 

“This implies new kinds of educational institutions, with a vast increase in expenditures 

for education – not merely for the disadvantaged, but for all children” (Coleman. 1966: 

74). 

É perante esta conjuntura que se erguem as primeiras políticas de educação 

prioritária um pouco por toda a Europa, em países como Inglaterra, Bélgica, França, 

Grécia, Portugal, República Checa, Roménia e Suécia (Demeuse et al., 2012), perdurando 

até à atualidade. 

“Surgiram então as primeiras medidas políticas educativas especificamente destinadas a 

lutar contra as desigualdades educativas e as dificuldades de aprendizagem; entre estas 

medidas contam-se a criação de Áreas Educativas Prioritárias (APE) no Reino Unido no 
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final dos anos 60, as primeiras medidas compensatórias tomadas na Suécia nos anos 70, 

e a criação de ZEPs (Zonas Educativas Prioritárias) em França e mais tarde na Bélgica, 

no final dos anos 80” (Demeuse et al., 2012: 290-291). 

Os programas pretendiam dotar as escolas de recursos que possibilitassem 

“compensar” os indivíduos pelas “carências socioeconómicas” que os colocavam numa 

situação de desvantagem social. 

Em suma, passa a ser exigido aos sistemas educativos um papel efetivo na 

prossecução da justiça social, procurando construir uma sociedade mais justa. A visão da 

sociedade como promotora da justiça social é, frequentemente, relacionada com a 

conceção de justiça entendido como liberdade e equidade por John Rawls.  

De facto, a teoria da justiça do filosofo político despertou interesse em diversas 

áreas, sendo que a educação não foi exceção. Os princípios de Rawls influenciaram “os 

modos de organização e funcionamento das instituições, assim como as formas de 

governo e de cooperação” (Mata, 2015: 82): 

“A teoria da justiça de Rawls (...) pensa uma teoria da justiça capaz de levar em conta 

nossas intuições mais elementares da justiça, para governar e guiar as principais 

instituições de uma sociedade por meio dos princípios de justiça, de forma que as 

desigualdades sociais sejam diretamente atenuadas” (Rohling & Valle, 2016: 389-390). 

Amartya Sen, na sua obra “A ideia de justiça”, explana a posição do filósofo 

reivindicando o papel ativo das instituições no combate às desigualdades: 

“A primeira parte do segundo princípio diz respeito à obrigação institucional de garantir 

que as oportunidades públicas sejam abertas a todos, sem que ninguém seja excluído ou 

prejudicado em razão de, digamos, raça ou etnia ou casta ou religião. A segunda parte do 

segundo princípio (chamada de «Princípio da diferença» está relacionada com a equidade 

distributiva, bem como com a eficiência global, e assume a forma de fazer com que os 

membros da sociedade em pior situação sejam beneficiados tanto quanto possível” (Sen, 

2009: 178-179). 

Tal como afirma Antonio Bolívar (2011), dá-se uma mudança do paradigma da 

justiça. Se com paradigma da igualdade se assume que todos os indivíduos devem ser 

considerados iguais e receber o mesmo tratamento, com o paradigma da equidade os 

indivíduos passam a ser vistos nas suas singularidades e com as suas diferenças, o que 

implica tratamentos diferenciados que procurem eliminar as desigualdades de partida. Ou 
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seja, “o tratamento desigual é justo desde que possa beneficiar os indivíduos mais 

desfavorecidos” (Bolívar, 2011: 12). 

 Em suma, os programas de educação compensatória surgem após a identificação 

da relação entre o desempenho escolar e o meio socioeconómico dos estudantes 

(Coleman, 1966), trazendo a esperança de uma justiça social. 

“A justiça social na educação não diz respeito, portanto, apenas à igualdade na 

distribuição de um serviço educativo (por mais importante que seja a distribuição justa). 

A justiça social diz respeito à natureza do próprio serviço, e às suas consequências para a 

sociedade ao longo do tempo” (Connell, 2012: 681). 

  Portugal foi um dos países a implementar um programa de educação 

compensatória, começando em 1996. A política de discriminação positiva sofreu pouco 

tempo depois um interregno prolongado, sendo retomada em 2006 e mantendo-se até à 

atualidade. Discutir-se-á seguidamente o programa, os seus objetivos e o seu alcance. 

 

II.1 A educação compensatória em Portugal – o Programa Territórios 

Educativos de Intervenção Prioritária 

 

As influências do Relatório Coleman (1966) estenderam-se a Portugal, motivando 

o surgimento do programa de educação compensatória Territórios Educativos de 

Intervenção Prioritária (TEIP). Com o presente capítulo pretendemos clarificar o contexto 

em que este emerge, assim como os princípios teóricos que o fundamentam. 

Procuramos rever os estudos de avaliação e monitorização produzidos no âmbito 

do programa TEIP, assim como confrontar os posicionamentos de diferentes autores 

quanto aos benefícios e limites deste. 

 

 

II.1.1. O surgimento do Programa  

 

Em Portugal, o primeiro programa de educação compensatória emerge em 1996 – 

o programa Territórios Educativos de Intervenção Prioritária. Esta medida política é 

implementa pelo Despacho 147-B/ME/96 e complementada pelo Despacho Conjunto n.º 
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73/SEAE/SEEI/96, que define os 34 agrupamentos de escolas que integrariam a rede 

TEIP, assim como as condições de desenvolvimento do programa.  

O programa surge após uma mudança de Governo, que define a Educação como 

uma das principais áreas de atuação, enfatizando a importância do seu contributo para a 

mitigação das desigualdades. Apesar de uma clara preocupação com a justiça social, 

naturalmente que os discursos da época, enfatizando a importância da educação para o 

aumento da mão-de-obra qualificada, produtividade e competitividade, tiveram, também, 

a sua influência. 

“A criação dos Territórios Educativos de Intervenção Prioritária (TEIP) constitui uma 

medida de política educativa iniciada no ano letivo 1996/1997 atravessada por duas 

vertentes estruturantes ao nível dos discursos sobre educação: (i) a vertente da 

democratização da escola, como forma de superar a concretização tardia em Portugal da 

escola de massas e (ii) a vertente da modernização do sistema educativo correspondendo 

a uma visão de desenvolvimento, comum na União Europeia, assente na trilogia 

produtividade-competitividade-emprego” (Rolo, 2012 :64).  

Os TEIP constituem-se como uma política pública de educação compensatória 

orientada para uma “valorização do «local» e do «território» considerados como espaços 

mais pertinentes para a formulação de respostas a «problemas educativos»” (Correia, 

2008: 4). Pretende-se um novo modelo de gestão descentralizada, valorizando-se o papel 

dos atores locais na resolução dos problemas, contrariando a tendência de prescrição de 

respostas pelo poder central. 

“A relevância do TEIP advém, como demonstra a experiência, da perspectiva de 

intervenção global, orientada para a resolução de problemas situados e para a concepção 

de soluções locais, tendo em conta os vários recursos disponíveis. Assim, a orientação foi 

no sentido de, partindo de um diagnóstico, as escolas concebessem um projecto de 

intervenção coerente e global, incluindo as acções e actividades concebidas para resolver 

os problemas de partida, ultrapassando bloqueios que advêm da multiplicação de 

respostas para áreas específicas e conceptualizando soluções com potencial no contexto” 

(Álvares, 2010:17). 

Por conseguinte, é dada autonomia aos agrupamentos de escolas, através da 

descentralização, com “a função de adequar a características locais, particulares e 

específicas, contribuindo para criar as condições de promover tanto a justiça social como 
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a democratização das instituições” (Barbieri, 2003: 49). Posto isto, as escolas ficam 

responsáveis por identificar os fenómenos de exclusão social que as rodeiam. 

“Prescreve-se uma intervenção em determinado espaço geográfico, administrativo e 

social de combate aos problemas de exclusão social e exclusão escolar, preconizando-se 

o papel dos actores locais e o estabelecimento de parcerias” (Barbieri, 2003: 44).  

Na territorialização das políticas educativas, assiste-se a uma mudança nas formas 

de decisão e administração da educação, passando o Estado a ter um papel menos 

interventor enquanto o local adquire uma autonomia relativa.   

Apesar de os programas TEIP fomentarem uma responsabilização e emancipação 

dos agentes locais, muitas das vezes, na prática, esta gestão desloca-se para o 

agrupamento de escolas. Sucede que os agrupamentos obedecem a critérios geográficos2 

de organização, podendo ser totalmente díspares na sua composição, apresentando 

necessidades e potencialidades distintas. Esta autonomia das escolas não fica, porém, 

alheia a uma prestação de contas cada vez mais próxima das lógicas de gestão 

empresarial. 

“Mas esta preocupação com a equidade e a justiça sociais não aparece, nas últimas 

décadas, descolada de uma tendência para olhar a escola como um sistema de regulação 

social e, como tal, considerá-la abrangida pelas preocupações económicas e de gestão 

eficaz” (Carvalho & Ramôa, 2012: 104-105). 

Ora, apesar de ambicioso, o programa TEIP que pretendia a edificação de uma 

efetiva igualdade de oportunidades durou apenas 3 anos, sendo interrompido em 1999 

(Ferraz et al., 2014). 

 

II.1.2. O relançamento do Programa  

 

Após um interregno prolongado, o programa é relançado no ano letivo 2006/2007, 

agora designado TEIP2, integrando 35 agrupamentos de escolas/escolas não agrupadas. 

A medida política é regulamentada em 2008 através do Despacho normativo n.º 55/2008, 

 
2 A Portaria n.º 1181/2010 de 16 de Novembro define os procedimentos de criação, alteração e extinção de 

agrupamentos de escolas e de estabelecimentos da educação pré-escolar, do ensino básico e do ensino 

secundário da rede pública do Ministério da Educação. 
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“dando cumprimento à Estratégia de Lisboa e ao Programa do Governo” (DGIDC. 2011: 

13).  

“Um dos primeiros argumentos baseia-se na Estratégia de Lisboa e do Quadro de 

Referência Estratégica Nacional que atribui à escola a coesão social e nacional e a sua 

importância no crescimento e modernização tecnológica do país, justificando que estas 

condições são fundamentais para a transição para a economia do conhecimento e da 

sociedade de informação. Neste argumento é assumido que escola assume um papel 

crucial na modernização do país” (Gama, 2012: 258). 

O projeto é, então, prolongado e a rede alargada a mais 24 agrupamentos em 

setembro de 2009, com o início da 2.ª fase do Programa TEIP2. Com a expansão da 

medida de discriminação positiva pretendia-se dar resposta a: 

“Contextos sociais potenciadores de risco de insucesso no âmbito do sistema educativo 

normal, verificando-se que em territórios social e economicamente degradados o sucesso 

educativo é muitas vezes mais reduzido do que a nível nacional, sendo a violência, a 

indisciplina, o abandono, o insucesso escolar e o trabalho infantil alguns exemplos da 

forma como essa degradação se manifesta” (DGIDC, 2011: 13). 

Em Novembro de 2009 inicia-se a 3.ª fase do TEIP2, sendo incluídos mais 46 

agrupamentos, o que totaliza 105 agrupamentos/escolas não agrupadas abrangidas pelo 

programa. Estas escolas foram incentivadas a construir projetos orientados para a 

concretização dos objetivos do programa, envolvendo as famílias e a comunidade, de 

forma a promover o sucesso educativo dos seus alunos. Os eixos de intervenção visavam: 

i) melhoria dos resultados escolares e a promoção da qualidade do percurso escolar dos 

alunos; ii) eliminação da interrupção precoce do percurso de educação e formação; iii) 

diminuição da indisciplina; iv) reforço do estabelecimento de relações com as famílias e 

a comunidade (DGIDC, 2011). 

A segunda geração dos Territórios Educativos de Intervenção Prioritária fez-se 

acompanhar de uma nova figura, o perito externo, também designado de consultor ou 

amigo crítico. A sua existência é determinada pelo Despacho Normativo 55/2008 de 23 

de Outubro, prevendo que estes possam acompanhar e avaliar os projetos. “«Estes peritos 

seriam indicados», ou «designados» pela Comissão de Coordenação Permanente e pela 

Direção Regional de Educação competente” (Carvalho & Ramôa, 2012: 105-106). 
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“Esta função de perito externo foi encarada na acepção de «amigo crítico», conceito que 

encerra em si mesmo uma «tensão»: é um recurso exterior à escola com uma posição, à 

partida, de apoio incondicional (é amigo), mas não abdica, contudo, de um olhar mais 

acutilante que desafia práticas e concepções instaladas (é crítico), para além de contribuir 

com conhecimentos técnicos e experiência na área” (DGID, 2011a: 23) 

Saliente-se que “esta figura é vista (pela administração) como necessária, mas não 

decorre das solicitações das escolas e agrupamentos” (Carvalho & Ramôa. 2012: 106), o 

que se traduz numa dificuldade inicial dos próprios agrupamentos em reconhecer o 

propósito do perito. 

“Quando os peritos aparecem no quotidiano das escolas, estas têm alguma dificuldade em 

lhes definir o papel e a função: de autoridade, de recurso, ou de alguém que interpela e 

questiona, isto é, funções que podem ser interpretadas à luz de modelos de intervenção, 

colaboração ou facilitação” (Carvalho & Ramôa, 2012: 109). 

Acresce que as próprias designações dissemelhantes – perito externo, consultor, 

amigo crítico ou avaliador – remetem para racionalidades distintas, originando uma 

acumulação e uma discrepância de funções que poderá prejudicar não apenas a sua 

identidade como o papel que desempenham.  

“O perito depara-se com uma encruzilhada de interesses confusos e por vezes de sentido 

contrário: quem determina a sua existência e insinua os contornos da ação não é o seu 

destinatário, pelo que as necessidades reais eventualmente sentidas por este podem não 

coincidir com o formato e o conteúdo da encomenda” (Carvalho & Ramôa, 2012: 107). 

Em suma, a importância do perito externo está dependente não apenas da atuação 

do próprio perito, mas, também, do modo como a comunidade educativa dispõe dos seus 

serviços, o envolve e integra no projeto. Embora inicialmente a sua atividade fosse mais 

voltada para o “apoio à monitorização e avaliação” (DGIDC, 2011: 23), com o passar dos 

anos a prática pedagógica ganhou uma dimensão significativa. O relatório Plurianual 

TEIP 3 (Teodoro, 2019) revela um aumento na aquisição de serviços de peritos externos 

sendo que, no ano letivo de 2017/2018, 94,9% das escolas/agrupamentos de escola 

procederam à aquisição destes, numa média de 6 sessões de trabalho por cada unidade 

orgânica. 

Todavia, o perito é um entre tantos outros recursos humanos contratados pelo 

programa. Na verdade, o TEIP2 envolveu a contratação de 446 docentes, 180 animadores 
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licenciados, 82 técnicos de serviço social, 45 psicólogos e 68 técnicos sem licenciatura 

superior (a maioria dos quais animadores e mediadores), perfazendo um total de 475 

técnicos contratados (DGIDC, 2011). 

“Em média, em cada Agrupamento TEIP, foram colocados 4 professores e 4 a 5 técnicos. 

Relativamente à distribuição dos técnicos por área profissional, em cada Agrupamento, 

existem, em média, 1 a 2 animadores, cerca de 1 técnico de serviço social e 1 outro não 

licenciado” (DGIDC, 2011: 19). 

Segundo Dias, Tomás, Gama e Lopes (2012), existem importantes diferenças e 

algumas continuidades entre o TEIP1 e o TEIP2. 

“Verifica-se uma maior clarificação do público-alvo e dos objetivos do programa: 

melhoria da qualidade da educação, redução do abandono escolar precoce, aumento da 

empregabilidade e da coesão social. Outra diferença relevante verifica-se na maior 

importância dada à vertente organizacional, numa linha de atuação que evoca a nova 

gestão pública (resultados, definição de estratégias e metas, monitorização do processo), 

embora o discurso subjacente à legislação em vigor ainda transmita preocupações de cariz 

social.(...) Apesar destas diferenças, existem também continuidades entre os Programas 

TEIP1 e TEIP2, designadamente a visibilidade concedida ao espaço escolar face à 

comunidade educativa e a aposta em recursos humanos adicionais” (Dias et al., 2012: 91). 

Apesar de todas as alterações na política educativa, em 2012 esta é novamente 

alvo de mudanças. O programa passa a ser designado por TEIP3, a sua rede é alargada e 

a autonomia dos agrupamentos reforçada. Assim, é em 137 agrupamentos de 

escolas/escolas não agrupadas (passando a 136 por via de agregação de dois 

agrupamentos), regulado pelo Despacho normativo n.º 20/2012 de 3 de Outubro.  

Segundo o relatório anual TEIP 2012/2013, o programa TEIP3 foca, agora, a sua 

intervenção na melhoria do processo ensino-aprendizagem, no combate ao abandono e 

absentismo escolar, na qualificação com vista à transição para a vida ativa e na articulação 

escola-comunidade. 

O acesso ao programa TEIP, de acordo com o Artigo 6.º do Despacho normativo 

n.º 20/2012, dá-se da seguinte forma: 

“Integram o Programa TEIP3 os agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas que 

acedam ao convite da Direção-Geral de Educação (DGE), formulado com base na análise 
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dos indicadores de desempenho e características sociais do meio envolvente da escola” 

(Despacho normativo n.º 20/2012, Artigo 6.º). 

Porém, segundo Nelson Matias (2011), coordenador do programa TEIP2, o 

processo de identificação e seleção das escolas incluídas no programa estabeleceu-se de 

diversas formas: i) “Há escolas que se voluntariaram para ser TEIP”, ii) “Há escolas que 

se negaram a ser TEIP, se recusaram a candidatar-se ao Programa, ou porque não se 

quiseram expor, ou porque não partilhavam o diagnóstico”, iii) “Há escolas que não foram 

sequer identificadas/ sinalizadas pela administração educativa, quando deviam ter sido, e 

têm práticas conhecidas de exclusão escolar e de ocultação”; iv) Há escolas que 

discutiram e negociaram condições para aceitar a sua inclusão no Programa - 

nomeadamente de acesso a recursos e de atitude «positiva» da administração educativa - 

pois isso implicava exporem-se e partilharem um diagnóstico” (Matias, 2011: 33).  

Também Capucha, Pereira e Godinho (2021) apontam a desigualdade dentro da 

rede TEIP recomendando a revisão do Programa relativamente à expansão da rede: 

“(...) Com o alargamento e expansão da rede de escolas do Programa TEIP, de que 

resultaram os factos de alguns dos Agrupamentos nem sempre se reconhecerem nas 

prioridades e objetivos do Programa e de outros agrupamentos, em condições idênticas, 

nas perceberem porque não recebem os mesmos apoios. Com efeito, é importante cuidar 

de uma distribuição transparente e equitativa de recursos entre Escolas em condições 

semelhantes” (Capucha et al., 2021: 118) 

Posteriormente, a autonomia dos agrupamentos é reforçada com o Despacho 

normativo n.º 5908/2017,3 que permite a implementação do projeto de autonomia e 

flexibilidade curricular, em regime de experiência pedagógica, dos ensinos básico e 

secundário, no ano escolar de 2017-2018. O projeto de autonomia decorre inicialmente a 

título experimental, sendo posteriormente estendido a todos os agrupamentos TEIP e não-

TEIP. Desta forma, os agrupamentos TEIP passam a beneficiar de uma maior autonomia 

na gestão do seu currículo, o que lhes confere uma maior liberdade para contextualizar a 

sua ação e inovar pedagogicamente. 

 
3 O despacho normativo autoriza, em regime de experiência pedagógica, a implementação do projeto de 

autonomia e flexibilidade curricular dos ensinos básico e secundário, no ano escolar de 2017-2018. Permite 

às escolas gerirem os seus currículos de forma flexível e contextualizada, possibilitando a integração de 

estratégias de diferenciação pedagógica. 
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Sumariando, o Programa TEIP surge como uma política de discriminação 

positiva, contando já com 3 fases e alargando a sua distribuição pelo panorama nacional, 

contrariando a tendência inicial do TEIP2 em centrar a sua ação nos dois grandes centros 

urbanos do País – Porto e Lisboa (Tabela 1). Os Territórios Educativos de Intervenção 

Prioritária têm conservado o pressuposto de que identificando, intervindo precocemente 

e contextualizando a ação, poder-se-á potenciar o sucesso das crianças e jovens inseridos 

em territórios marcados pela exclusão social e escolar.  

 

Tabela 1 

Territórios Educativos de Intervenção Prioritária, fases e respetivas zonas abrangidas 

DIREÇÕES 

REGIONAIS 

DE 

EDUCAÇÃO  

Agrupamentos 

TEIP 1 

Agrupamentos 

TEIP 2  

(1.ª fase) 

Agrupamentos 

TEIP 2  

(2.ª fase) 

Agrupamentos 

TEIP 2  

(3.ª fase) 

Agrupamentos 

TEIP 3 

(1996) Decurso 06/07 Início 09/10 Decurso 09/10 Decurso 12/13 

n n n n n 

DREN 8 15 7 16 11 

DRELVT 10 20 6 174 6 

DREC 7 0 4 5 2 

DREALT 
5 0 5 4 8 

DREALG 4 0 2 3 6 

TOTAL 34 35 24 45 33 

TOTAL/ 

FASE 

34 104 137 

Fonte: Despacho Conjunto n.º 73/SEAE/SEEI/96 e DGE. 

 

II.1.3. O Programa em análise – da teoria à ação 

 

Passados 25 anos do surgimento do primeiro programa TEIP e 15 anos do início 

do TEIP2, importa avaliar o caminho percorrido e se o programa tem cumprido os 

objetivos a que se comprometeu. 

 
4 O Agrupamento de Escolas da Baixa da Banheira (pertencente à DRELVT) resulta da fusão do AE Vale 

da Amoreira e da Escola Secundária Baixa da Banheira, ambas TEIP, a primeira integrou o programa na 

fase 1 e a segunda na fase 3. 
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Como defendido no projeto de avaliação TEIP “Efeitos TEIP: Avaliação de 

impactos escolares e sociais em sete territórios educativos de intervenção prioritária” 

(2011), manter no sistema alguns segmentos de alunos pode constituir já um bom efeito. 

“O simples fato de se investir no objetivo de manter no sistema segmentos relevantes de 

alunos, que antes das intervenções em curso, com forte probabilidade, não iriam concluir 

sequer a escolaridade obrigatória, é por si só́ um sinal de sucesso e um efeito que não 

pode, de forma alguma, ser diminuído” (Abrantes et al., 2011: 21). 

Contudo, para além de manter certos alunos na escola, importa também que estes 

consigam reverter a situação de pobreza e precaridade em que normalmente se encontram 

as suas famílias, contrariando a tendência de reprodução social, incrementando as 

probabilidades de ascensão social.  

“A educação pode de facto desempenhar um papel importante na promoção da 

mobilidade social e assegurar que o futuro das crianças não é determinado pelos meios 

socioeconómicos dos seus pais. Ao mesmo tempo, garantir que todos os estudantes 

tenham um desempenho de alto nível constitui uma importante componente das políticas 

destinadas a promover o crescimento económico e o sucesso num mundo que requer 

cidadãos e trabalhadores bem qualificados” (OECD, 2011: 80) 

Pretende-se, por isso, reabrir o debate sobre a pertinência, a eficácia, as 

potencialidades e as fragilidades das políticas de educação compensatória na promoção 

de uma efetiva igualdade de oportunidades. 

“Vários fenómenos sublinham a importância de reabrir e rever as primeiras análises das 

políticas de educação prioritárias; esses fenómenos incluem o questionamento do Estado-

social, as mudanças no mundo do trabalho e a sua relação com o sistema educativo 

(necessidades de adaptabilidade e empregabilidade), a emergência de uma lógica de 

mercado e de novas formas de gestão na regulação da política escolar e preocupações 

com a estabilidade social e exigências de reconhecimento do grupo” (Demeuse et. al., 

2012: 11). 
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II.1.3.1 Programa TEIP — entre o paliativo e a transformação social 

 

 

II.1.3.1.1 Exclusão social e exclusão escolar 

 

As políticas educativas de intervenção prioritária surgiram pela Europa, desde 

1960, com o desiderato de compensar as desigualdades educativas de crianças e jovens 

pertencentes a contextos mais desfavorecidos. Estas políticas têm-se estendido no tempo 

abrangendo – ocasionalmente – alterações de acordo com o referencial teórico que as 

precede, com os desígnios dos partidos políticos e com as mudanças nos contextos. 

Concomitantemente, a sua pertinência teórica e a sua eficácia na mitigação das 

desigualdades sociais têm sido amplamente discutidas um pouco por toda a Europa desde 

o seu surgimento.   

As primeiras críticas aos programas de educação compensatória surgem por parte 

de Bernstein, afirmando que o conceito retira a escola do centro da problemática, 

responsabilizando as famílias e as crianças, que são vistas como estando “em falta” e 

necessitando de ser compensadas. 

“A escola tem de «compensar» qualquer coisa que falta na família, e as crianças são 

olhadas como sistemas de deficiência (...) Se as crianças forem rotuladas como 

«culturalmente carenciadas», segue-se que os pais são inadequados; as realizações 

espontâneas da sua cultura, as suas imagens e representações simbólicas são de valor e 

significado reduzido” (Bernstein, 1970: 21). 

Para além da tónica colocada na família, que tende a ser vista como o cerne do 

problema, segundo Lopes (2017) estas políticas comportam um manifesto paradoxo. Se 

por um lado as desigualdades a montante são apontadas como a causa do insucesso dos 

alunos de classes desfavorecidas, por outro lado a génese dessas desigualdades permanece 

imutável. 

“Todavia, existe na educação compensatória uma aparente contradição: se «as escolas 

não fazem a diferença» e se as grandes desigualdades estão a montante, por que razão 

apostar recursos nas medidas de compensação e nos apoios pedagógicos acrescidos?” 

(Lopes, 2017: 1). 

Efetivamente, a origem das desigualdades é externa à escola e embora seja, muitas 

das vezes, descortinada pelas instituições educativas, estas não se mostram capazes de as 

suprimir (Canário, 2004).  
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“A exclusão social constitui um fenómeno, de natureza estrutural, que pertence à esfera 

do mundo do trabalho que se repercute na escola, mas que não é resolúvel na escola, nem 

pela escola” (Canário, 2004: 50). 

As desigualdades surgem, principalmente, como consequência das condições 

socioecónomicas das famílias, motivadas por relações frágeis com o mercado de trabalho, 

baixos salários, desemprego e precariedade que se refletem em diversas formas de 

exclusão social. 

Ou seja, os problemas apontados como passíveis de serem “mitigados” pela escola 

são, grande parte das vezes, problemas sociais que surgem como reflexo do foro do 

trabalho. No entanto, estes problemas permanecem por resolver na sua origem, 

procurando-se na escola atenuar os efeitos de injustiças sociais que se cristalizam no 

sistema. 

“É esta «vulnerabilidade de massa» que tende à configuração de uma dualização social 

polarizada entre os «incluídos» no mercado de trabalho, com rendimentos e níveis de 

consumo muito elevados e os «excluídos» do mercado de trabalho que sobrevivem com 

base em políticas sociais de carácter paliativo. (...) Os restantes, integrados no mercado 

de trabalho, com horizontes marcados pela incerteza, vivem no espectro de vir a integrar 

o grupo dos excluídos. É esta configuração social que faz do problema da exclusão um 

problema que está longe de se circunscrever ao grupo dos excluídos e impede que este 

fenómeno seja equacionado como um «estado», como um «atributo» individual ou como 

um mero disfuncionamento social” (Canário, 2004: 51). 

Para Powers, Fichman e Berlinder (2016) persiste uma “ignorância intencional” 

entre os investigadores e decisores políticos que apontam a pobreza e os seus efeitos, mas 

depois ignoram-na, refugiando-se em medidas educativas de natureza compensatória. 

“Tem sido politicamente mais conveniente para os decisores políticos implementar 

políticas relativamente limitadas que se centram nas escolas em vez de políticas 

redistributivas destinadas a melhorar a pobreza. Quando as políticas mais limitadas 

invariavelmente falham na resposta à pobreza ou às desigualdades de desempenho 

baseadas na classe, os decisores políticos tendem a culpar as escolas ou os pobres (Beatty, 

2012b)” (Powers et al., 2016: 763). 

Posto isto, em vez de se concentrar a ação na génese das desigualdades, tenta-se 

atenuar os efeitos destas através de “políticas sociais de caráter paliativo” (Canário, 
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2004). Para Lopes (2017), “parte da resposta inscreve-se, assim o pensamos, no modelo 

vigente de política social de «mínimos», direcionada para a redução da intensidade dos 

fenómenos (e não para a sua erradicação)” (Lopes, 2017: 1-2). Se por um lado, existe a 

consciência de um fenómeno e a consequente formulação de políticas com o intuito de o 

minimizar, em contrapartida não se vislumbra um comprometimento com uma ação 

política sistemática capaz de abranger o fenómeno em todos as suas esferas. 

Quaresma, Abrantes e Lopes (2012) confrontam os trajetos escolares de 

estudantes de classes favorecidas que frequentam o ensino privado com estudantes em 

escolas TEIP a fim de encontrar as principais diferenças entre dois segmentos que se 

encontram em extremidades socioeconómicas. Se, por um lado, se assiste por parte das 

classes mais favorecidas a uma “colonização do presente pelo futuro do ingresso na 

Universidade ou no mercado de trabalho” (Lopes, 2007: 57), no que concerne às classes 

populares observa-se “um futuro engolido pelo presente” (Quaresma et al., 2012: 35). 

“Uma análise das estratégias desenvolvidas pelas escolas (reforçadas com recursos do 

programa TEIP) confirma que o enfoque na inclusão das crianças e jovens — 

operacionalizada no combate ao abandono, insucesso e indisciplina — raramente é 

entendido a longo prazo, ou seja, gerador de uma preparação e orientação dos alunos para 

percursos académicos e/ou profissionais. Neste sentido, os diretores de turma, os técnicos 

de ação social contratados e os espaços de “formação cívica” são, em muitos casos, 

absorvidos pela gestão do quotidiano, em particular, por um trabalho de pacificação e 

regulação dos comportamentos discentes.(...) Como corolário, estas escolas exibem 

orgulhosamente dados sobre a diminuição do abandono escolar e da indisciplina, mas não 

têm qualquer informação sobre os percursos posteriores dos alunos que terminaram o 

ensino básico no agrupamento” (Quaresma et al., 2012: 34-35). 

Os autores puderam descortinar dois paradigmas educativos que se encontram, tal 

como as instituições educativas em análise, em polos opostos. Nas escolas TEIP observa-

se um foco na gestão do cotidiano, voltado para os comportamentos e atitudes dos jovens 

quase numa vertente de “domesticação” de classe, muitas das vezes em detrimento de um 

planeamento a longo prazo de um percurso académico. 

“Se, nos colégios privados de elite, existe um enfoque dos diversos atores no futuro dos 

jovens, a ponto de colonizar as suas experiências presentes, nas escolas abrangidas pelo 

programa TEIP, o risco é o inverso: os sonhos de futuro são engolidos pelas urgências 

presentes. Não é que encontremos propriamente uma contracultura operária, de inversão 
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simbólica das hierarquias escolares de classe média, como sugeriam as teorias da 

resistência (Willis, 1977; Apple, 1989), mas uma cultura imediatista e convivial que dá 

sentido à vivência da escola (Lopes, 1997; Abrantes, 2003), como espaço de diversão 

com amigos e fuga a quotidianos difíceis, desprezando o seu papel na formação pessoal 

e profissional” (Quaresma et al., 2012: 35-36). 

Inegavelmente, o sucesso educativo depende de muitos outros fatores para além das 

classificações externas e internas. Ainda assim, estas constituem-se como o principal fator 

a exercer influência sobre os processos de mobilidade social. Evidentemente que as 

experiências que os alunos vivenciam nas escolas são importantíssimas, bem como o 

sentido que lhe atribuem, as atividades que realizam e os processos de mediação em que 

se envolvem. Todavia, não podemos cair no erro de sobrevalorizar as experiências das 

classes populares relativamente às classes favorecidas.  

Acontece que, a maioria das vezes, estes discursos só se fazem sentir nas 

instituições educativas em que os alunos mais precisam da escola como garantia de uma 

qualidade de vida digna. Enquanto uns permanecem nos atraentes discursos das 

experiências – por mais importantes que sejam – outros vão prosseguindo no silêncio até 

às universidades e assim por diante, ficando com os melhores empregos e os maiores 

rendimentos. 

“Embora programas de educação compensatória como o TEIP não possam ser avaliados 

exclusivamente pelo seu impacto nos resultados académicos, é razoável argumentar que 

um programa de educação compensatória bem-sucedido reduzirá as lacunas entre os 

estudantes mais e menos favorecidos. De facto, os resultados académicos são certamente 

uma importante referência de sucesso académico em geral, e são cruciais para entrar no 

ensino superior” (Ferraz et al., 2016: 5). 

Em suma, a exclusão escolar é, frequentemente, tributária da exclusão social, 

sendo que a deslocalização de problemas do campo do trabalho e do campo do social para 

a escola origina fenómenos de desresponsabilização do Estado – pela pedagogização de 

um problema social – contribuindo, mesmo que inconscientemente, para a manutenção 

da génese das desigualdades.  

Ora, se o sistema educativo tem como principal missão estabelecer uma igualdade 

de oportunidades de acesso e sucesso independentemente das condições de origem, a 

constituição de um programa que se propõe assumir uma missão que faz parte de todo o 

sistema educativo revela, em primeiro lugar, uma frustração do propósito do sistema e, 
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em segundo lugar, até mesmo uma desresponsabilização das políticas mais amplas que, 

numa sociedade democrática, devem promover a igualdade de acesso e sucesso. Em 

última instância, podemos equacionar se a constituição deste tipo de programas poderá 

traduzir-se num descomprometimento do sistema educativo com aquela que é a sua 

principal missão, transferindo-se a sua responsabilidade para um programa. 

“As medidas educativas igualitárias, como a educação compensatória, acabariam, assim, 

por perpetuar e legitimar o modo de produção existente, fonte primeira das desigualdades 

sociais. As reformas educativas seriam, então, formas de integração das alternativas 

políticas no sistema capitalista, garantindo a sua estabilidade e perpetuação” (Mata, 2015: 

116). 

 

II.1.3.1.2 Estigmatização e estratégias de classe 

 

Para além desta conjuntura de alguma descrença na capacidade da educação 

compensatória, por si só, alcançar uma conquista tão importante para o campo da justiça 

social, persiste uma outra crítica que se mantém até aos dias de hoje — os fenómenos de 

estigmatização. Correia (2008) refere que a estigmatização afeta estas escolas, cujos 

aluno são, comummente, alvo de adoção de currículos alternativos e agrupados “em 

espaços pedagógicos homogéneos e socialmente discriminatórios” (Correia, 2008: 22).  

“Esta engenharia curricular, apesar de se procurar legitimar numa ética de respeito pela 

diferença, ao deixar intactas as componentes nobres do currículo e o papel que elas 

desempenham, tanto na avaliação dos alunos, bem como na hierarquização social dos 

saberes escolares, tende a contribuir para o desenvolvimento de dualismos educativos 

que, de uma forma «naturalizada», re-instituem dualismos sociais geradores de uma 

profunda desigualdade social perante a escolarização” (Correia, 1999: 101). 

 Canário (2008) enfatiza este fenómeno de estigmatização e consequentemente 

discriminação: 

“As políticas de discriminação positiva de base territorial, como é o caso das ZEP, em 

França, ou dos TEIP, em Portugal (Canário et al., 2001), revelaram-se decepcionantes 

quanto à sua capacidade de corrigir ou atenuar as desigualdades, situando-se, como refere 
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ironicamente Gérard Chauveau (1999), entre a «discriminação positiva» e a... 

«discriminação»” (Canário, 2008: 78). 

Para Quaresma e Lopes (2011) persistem diversos fenómenos de estigmatização. 

Desde o estigma dos agrupamentos TEIP versus não-TEIP, ao estigma no interior das 

escolas TEIP entre os diferentes cursos, até ao estigma referente às notas dos bons alunos, 

que são vistas como altas por contraponto aos alunos mais fracos – desclassificação 

simbólica – assumindo-se que um 55 numa escola TEIP não equivale a um 5 numa escola 

não-TEIP.  

“É visível, aliás, uma certa tendência para os estigmatizados serem portadores de 

classificações negativas sobre outrem: os detentores do rendimento social de inserção, os 

imigrantes, os alunos dos cursos CEF (cursos de educação e formação). Por outras 

palavras, os estigmatizados, estigmatizam” (Lopes, 2011: 20). 

Roldão (2015) refere uma outra consequência da estigmatização — a fuga das 

classes médias e altas. A autora revela uma série de estratégias utilizadas pelas famílias 

de classes favorecidas de forma a contornar certas instituições estigmatizadas. Estas 

famílias tendem a desenvolver estratégias residenciais orientadas para territórios e 

estabelecimentos de ensino específicos e, quando não o conseguem, procuram outras 

estratégias como o recurso a moradas falsas ou alternativas dentro da escola pública como 

turmas com opções curriculares particulares. 

“As dinâmicas segregativas prendem-se também com estratégias das classes sociais. As 

famílias de classe média que, perante um cenário de generalização do acesso à educação, 

designadamente, junto das classes populares e outros grupos socialmente subordinados, 

se vêem na necessidade, para preservar ou melhorar a sua posição social, de procurar 

inserções escolares distintivas, dentro do sector público e privado” (Roldão, 2005: 160-

161). 

A fuga destas classes torna os espaços mais homogéneos, prejudicando as classes 

mais desfavorecidas, cujo desempenho tende a ser superior em estabelecimentos de 

ensino com populações mais heterógenas. 

“Sabe-se hoje que os estudantes das classes populares têm maior probabilidade de fazer 

trajetos escolares mais integrados, isto é, de certa forma de contratendência, em 

 
5 A avaliação interna dos alunos, no ensino básico, corresponde a uma classificação quantitativa numa 

escala de 1 a 5 (sendo 5 a nota máxima). 
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estabelecimentos de ensino socialmente heterogéneos (entre outros, van Zanten, 1996; 

Duru-Bellat e Mingat, 1997; Duru-Bellat, 2002; OCDE, 2010b)” (Roldão, 2005: 175). 

Todavia, a estigmatização como resultado praticamente inerente à sinalização dos 

programas TEIP não é um fenómeno unânime entre todos os académicos. Sobre essa 

temática, Nelson Matias sustenta o seguinte:  

“A designação TEIP não cria uma «realidade negativa», antes desoculta realidades e 

situações. Embora ela não seja neutra nem isenta de consequências na construção das 

representações da escola, convém não a responsabilizar a priori. Cada caso é um caso e 

há situações para todos os gostos” (Matias, 2011: 33). 

Apesar disso, assume que deveriam ser tomadas medidas de promoção de uma 

imagem positiva associada aos TEIP, o que acaba por se traduzir no reconhecer da 

problemática. 

“Deverão ser incluídas nos projectos educativos TEIP medidas de promoção da imagem 

– até porque não raras vezes a imagem da escola é bem pior do que a realidade – medidas 

que (também) passam pelo reforço das interacções com a comunidade” (Matias, 2011: 

33). 

Fritsch e Leite (2019) defendem um reconhecimento social do programa TEIP 

mas reconhecem a persistência da estigmatização.  

“Como se depreende, gradativamente a política TEIP foi conquistando o reconhecimento 

social (...) Apesar de o estigma TEIP não ser atualmente tão forte como o que existiu nos 

primeiros anos dessa medida política, ele ainda existe” (Fritsch & Leite, 2019: 946). 

Em verdade, as políticas de territorialização poderão induzir, mesmo que 

inconscientemente, comportamentos nos indivíduos e reconfigurações nos locais. Se, por 

um lado, a sinalização permite uma intervenção precoce, por outro lado, institui um 

estigma no local, criando fronteiras e contribuindo para uma reconfiguração do mesmo. 

Os indivíduos podem, por isso, alterar a sua relação com o lugar pela impressão que têm 

deste e, concomitantemente, dos que o frequentam. Assim sendo, aproximam-se ou 

afastam-se por associação ou dissemelhança, respetivamente.  

“Estes caracteres, que se transferem da imagem da cidade à dos cidadãos, tendem a passar 

a fazer parte da identidade pessoal destes, tornando-se num seu aspecto – a este aspecto, 

o mesmo Lalli (recorrendo a trabalhos precedentes de Proshansky e outros) refere-se 

falando de identidade relativa à cidade (urban-related identity). (...) A identificação actua 
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tanto no sentido positivo, para quem vive em bairros elegantes, como, ainda mais, no 

negativo, para quem vive em áreas da cidade consideradas bolsas de pobreza, insegurança 

e desvantagem social. Nesta situação a identificação negativa transforma-se em 

verdadeira estigmatização territorial (Wacquant, 1993), e a imagem espacial converte-se 

num factor efectivo de exclusão” (Mela, 1999: 145-147). 

As possíveis divergências relativamente aos TEIP, tal como discutido, são 

inúmeras. Contudo, não se pode ignorar o enorme esforço realizado no terreno para 

manter os jovens nas escolas e tornar essa experiência o mais profícua possível. O 

programa, tal como Rolo (2012) refere, teve uma inegável contribuição para pensar a ação 

educativa para além do espaço escolar, envolvendo outros agentes educativos. 

“O primeiro efeito positivo foi, sem dúvida, o de contribuir para “dar visibilidade” a 

práticas remetidas ao desconhecimento e até a um certo grau de marginalidade. Estas 

práticas dizem respeito a processos de construção da autonomia, assentes no 

desenvolvimento de projetos que enfatizam a interação e a participação de diferentes 

parceiros ao nível local que a criação dos TEIP veio legitimar. São exemplos as iniciativas 

tomadas no sentido de favorecer o desenvolvimento do associativismo e do protagonismo 

das famílias dos alunos; o acréscimo do grau de interação entre estabelecimentos de 

ensino e entre níveis educativos” (Rolo, 2012: 65). 

 

II.1.3.1.3 Os critérios que definem a inclusão no programa 

 

Relativamente aos critérios que fundamentam a adesão ao programa TEIP, a sua 

falta de clareza, ou mesmo de transparência, foi destacada por Ferraz (2020):  

“Os critérios de ingresso das escolas no programa TEIP são algo que permanece envolto 

num certo mistério (Correia et al., 2012). Esta opacidade foi igualmente confirmada pelos 

resultados deste trabalho, na medida em que os motivos apresentados pelos representantes das 

escolas para o ingresso no programa TEIP remetem para a exclusão escolar e para a exclusão 

social sem que, no entanto, nos tenham sido apresentados indicadores concretos que 

diferenciassem estas escolas de outras escolas públicas no momento da seleção para integrarem o 

programa TEIP” (Ferraz, 2020: 170). 

Capucha, Pereira e Godinho, encontram-se em concordância com Ferraz, 

referindo que os critérios que conferem a adesão e manutenção no programa carecem de 

uma clarificação, a fim de uma distribuição equitativa e transparente dos recursos. 
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“O alargamento a muitas dezenas de agrupamentos trouxe outros desafios (...) Significa 

isto dizer que que os critérios de política que envolvem a atribuição adicional de recursos 

– que são desejados pela generalidade das escolas – devem estar muito claros para todos, 

de forma a garantir o equilíbrio e equidade do sistema, sobretudo, quando a afetação dos 

recursos é feita em função da semelhança entre os territórios.” (Capucha et al., 2021: 

107). 

Segundo Liebowitz et al. (2018), mesmo que uma escola/agrupamento deixe de 

se encontrar em conformidade com os critérios que definem a inclusão no programa 

dando-se, por exemplo, uma mudança na população de estudantes ou agregando-se ao 

agrupamento uma escola economicamente favorecida, não se vislumbram alterações na 

rede TEIP. 

Esta divergência entre escolas que pertencem ao mesmo agrupamento é, também, 

mencionada por Capucha et al., que recomendam a contratação de apoios tendo por 

referência as necessidades de cada escola, ao invés do agrupamento na sua totalidade. 

“Trata-se naturalmente de uma matéria que merece uma discussão mais alargada, mas 

avança-se desde já com um cenário de contratação de apoios tendo por referência as 

necessidades das escolas (individualmente consideradas) e não para todo o agrupamento 

(nesse caso, não se trata de Agrupamentos TEIP, mas sim Escolas TEIP)” (Capucha et 

al., 2021: 119). 

 

II.1.3.2 Acompanhamento e monitorização do Programa 

O caminho das escolas TEIP já conta com uma considerável extensão, a maioria 

das vezes sem uma resposta integrada que permita apurar e resolver os problemas dos 

estudantes que se situam além do espaço escolar. Na verdade, mesmo com a considerável 

longevidade do programa de educação compensatória, Portugal continua a ser um país 

atravessado por fortes desigualdades socioeconómicas, apresentando baixas taxas de 

ascensão social:  

“A mobilidade social entre pais e filhos é menor em Portugal do que na União Europeia 

segundo todos os aspectos considerados: escolaridade de pais para escolaridade e 

rendimentos de filhos e profissão de pais para profissão e rendimentos de filhos. (...) 

Apesar destes resultados não deverem ser interpretados como relações de causa e efeito, 

no seu conjunto, eles apontam para maior desigualdade de oportunidades em Portugal do 



 53 

que na União Europeia, mas em menor grau para coortes mais novos.” (D’Uva & 

Fernandes, 2017 :28-29) 

 É, por isso, necessário avaliar a evolução destes programas de forma a 

compreender se têm potencializado a ascensão social das classes mais desfavorecidas.  

“Perrenoud (1978) afirma que, quando a classe dominante apoia determinadas reformas, 

quer pelo seu interesse na modernização do sistema de ensino, quer pelas relações de 

força existentes na sociedade, quer ainda pela pressão dos conhecimentos produzidos 

pelas ciências sociais, dispõe de vários outros mecanismos de manutenção de privilégios: 

estrangulamentos orçamentais e desenvolvimento do ensino privado são alguns desses 

mecanismos. Em Portugal, no quadro da actual reforma do sistema educativo, ambos 

estão presentes” (Benavente, 1990: 729). 

Assim, como apontado no relatório TEIP 2010/2011, “aconselha-se alguma 

prudência na análise dos resultados, porque a situação de partida dos vários agrupamentos 

é diversa, os desempenhos das escolas têm intensidades e ritmos distintos e os impactos 

podem, nalguns casos, demorar alguns anos a fazerem-se sentir” (DGE. 2012: 7). Isto não 

implica, no entanto, que o Programa não deva ser alvo de reflexão e questionamento, 

atentando no risco de que a escola se transforme naquilo que Lopes (2017) designa de 

“uma ilha em suspensão”. 

“Arriscam-se todavia, para os mais pobres dos pobres, apesar de alguns resultados 

positivos já́ mencionados, a ser uma espécie de parênteses, uma ilha de suspensão, entre 

uma origem social desfavorecida e uma inserção desqualificada e desqualificante no 

mercado de trabalho de ocupações temporárias sem saída nem futuro” (Lopes, 2017: 8-

9). 

A avaliação deste tipo de programas — aliás, qualquer avaliação – corre sempre 

o risco de não fazer justiça ao que se passa no terreno. No entanto, até que ponto faz 

sentido não avaliar, nem comparar as escolas abrangidas pelo programa TEIP com todo 

o universo escolar? Obviamente que todos os sujeitos são diferentes e a comparação entre 

os sujeitos incorre sempre na possibilidade de não fazer jus às particularidades da sua 

diversidade. Independentemente disso, não existe justificação para a ausência de uma 

visão global que abranja todo o cenário educativo, permitindo observar os pontos em que 

se aproximam e aqueles em que se afastam, para que possamos compreender todas as 

realidades sociais.  
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Foi precisamente a comparação entre os resultados de diferentes indivíduos que 

nos permitiu descortinar os principais fenómenos de exclusão social e escolar das classes 

mais desfavorecidas. Se ignorarmos toda e qualquer comparação corremos o risco de ter 

de ignorar a própria teoria que fundamenta toda a existência das políticas de educação 

compensatória. Em suma, o problema não reside na comparação, mas na extrapolação da 

argumentação sem o cuidado ético de relativizar e contextualizar as nossas conclusões.  

 

II.1.3.2.1 A importância da avaliação  

 

O acompanhamento e monitorização do Programa pela DGE traduz-se na produção 

de relatórios anuais e plurianuais disponíveis para consulta pública na página eletrónica 

desta. Não obstante a existência destes relatórios, estes são maioritariamente restritos aos 

agrupamentos TEIP existindo, muito raramente, comparações com médias nacionais, o 

que não nos permite compreender se estes estão a evoluir numa direção de proximidade 

ou afastamento do restante panorama educativo.  

Evidentemente, como já anteriormente mencionado, todas as comparações teriam 

de ser alvo de uma relativa contextualização dado que as restantes escolas – à partida – 

não se deparam com o mesmo tipo de problemas. No entanto, não podemos assumir que 

os TEIP se encontram numa ilha completamente afastada do resto da sociedade e que não 

sofrem, igualmente, de fenómenos sociais globais como as escolas não TEIP.   

“De notar que a comparação entre configurações socioinstitucionais contrastantes tem 

sido um valioso instrumento de análise sociológica ao longo dos tempos. Ao exercitar 

este tipo de conhecimento, desocultam-se visões essencialistas e cristalizadas, ao mesmo 

tempo que se ultrapassam criticamente ilusões de homogeneidade. As enormes vantagens 

do pensamento comparativo e relacional residem neste permanente convite a que 

evitemos isolar realidades sociais, procurando continuamente a tradução, a 

contextualização e o transporte. A superação de uma «análise débil» requer que se 

conheça o «entre», num vaivém constante que estabelece novos pontos de vista — pontos 

de tensão” (Quaresma et al., 2012: 26). 

Esta visão holística ajudar-nos-ia a reajustar os programas com uma maior 

prudência e diligência, compreendendo com maior facilidade se uma melhoria ou um 

decréscimo abrupto em determinados indicadores estaria relacionado com uma lacuna no 

programa ou com uma adversidade que estaria a abranger todo, ou parte, do sistema 
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educativo. Aliás, esta necessidade de uma visão holística leva precisamente a realizar-se 

este tipo de enquadramento relativamente ao universo TEIP.  

“Após tratamento e validação dos dados introduzidos pelos AE/ENA, foi devolvido o 

relatório anual com os resultados alcançados, bem como um relatório global TEIP, 

permitindo a análise individual e potenciando a reformulação de estratégias de ação, tendo 

em conta não só o histórico de cada AE/ENA, mas também o seu posicionamento face à 

média do universo TEIP” (DGE, 2019: 20). 

No entanto, observa-se uma certa resistência em realizar este tipo de análise 

comparativa para todo o panorama educativo. Esta resistência poderá estar relacionada 

com o receio da utilização destes resultados para a criação de rankings que poderiam 

estigmatizar ainda mais estas escolas. Todavia, o que aqui discutimos não é a avaliação 

para efeitos de rankings e competição desmesurada, mas uma avaliação com uma 

dimensão reflexiva, crítica e consciente. Uma avaliação que permita uma perceção mais 

clara do impacto do programa e dos reajustamentos necessários em prol de uma maior 

justiça social e de uma efetiva igualdade de oportunidades de acesso, de percurso e de 

sucesso.  

 

II.1.3.2.2 Lacunas na avaliação   

 

Aparentemente, esta tendência de escassez de avaliações dos efeitos dos programas 

de educação compensatória é observada em vários países, como apontam Demeuse e 

colaboradores (2012) 

“Os dados de avaliação disponíveis são muito desiguais de país para país, mesmo quase 

inexistentes em alguns deles, e, como regra geral, cheios de lacunas, de modo que não é 

possível dizer com confiança quais poderão ser os seus efeitos” (Demeuse et. al, 2012: 

310). 

Demeuse, Frandji, Greger e Rochex foram responsáveis pela publicação, em 2012, 

de “Educational Policies and Inequalities in Europe” que aborda as políticas de educação 

prioritária em 8 países: Inglaterra, Bélgica, França, Grécia, Portugal, República Checa, 

Roménia e Suíça. O livro surge como resultado do projeto de investigação EuroPEP, com 

o apoio da Comissão Europeia, onde se pretendia analisar as políticas educativas de 

educação prioritária de vários países europeus, a sua evolução e contribuição para o 
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sucesso escolar das classes mais desfavorecidas. Com este estudo referente a contextos 

históricos, políticos, sociais e culturais tão díspares, conseguiu-se uma abundante 

produção de conhecimento sobre os benefícios e os possíveis limites dessas políticas.  

Os investigadores questionam a ausência de estudos que sustentem a adoção de 

políticas de educação compensatória, assim como a insuficiente avaliação daquelas que 

se encontram em curso. Para Demeuse e seus colegas, esta dificuldade em encontrar 

avaliações que sustentem as políticas poder-se-á dever à sobreposição de alguns 

programas visando os mesmos espaços e as mesmas populações, o que torna difícil 

estabelecer uma ligação entre os programas e as suas consequências. Os autores apontam 

a dificuldade inerente à avaliação do real impacto de uma política num contexto social 

em constante interação e mudança, mesmo em países onde as avaliações estão presentes. 

“É bastante difícil determinar se se pode atribuir as variações e mudanças assim 

observadas à política implementada, uma vez que esta política se inseriu num contexto 

educativo, político e socioeconómico que continuou a mudar, e também porque é 

impossível saber quais teriam sido as mudanças nas regiões, escolas e populações 

envolvidas na ausência desta política” (Demeuse et. al, 2012: 311). 

Contudo, tal como referem Demeuse e colaboradores (2012), as avaliações 

realizadas tendem a revelar um caráter limitado ou instrumental, revelando uma maior 

preocupação com prazos e requisitos de natureza política ou administrativa. 

“O valor limitado de alguns destes resultados está também, segundo alguns autores, 

relacionado com o facto de as pressões políticas e administrativas a que as escolas, os 

professores e os gestores locais estão por vezes sujeitos conduzirem a respostas 

instrumentais favorecendo os tipos de trabalho, ou tipos de provas e critérios, que servirão 

como parâmetros pelos quais  as suas ações e a sua eficácia serão avaliadas, concedendo, 

de facto, mais peso à preocupação e à necessidade de alcançar resultados rapidamente do 

que a estratégias a mais longo prazo e perspetivas de maior alcance” (Demeuse et. al, 

2012: 312). 

Carvalho e Ramôa (2011), que exerceram durante 2 anos a função de consultoras 

em 4 agrupamentos TEIP, revelam, igualmente, o caráter limitado das avaliações, 

referindo que, por norma, os relatórios são vistos como um imperativo, uma “prestação 

de contas”, ao invés de um instrumento de reflexão. 
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Acrescentam, ainda, que apesar “da criação progressiva de espaços de reflexão, 

questionamento e problematização sobre a centralidade das finalidades do projeto ou as 

vicissitudes da ação”, se manifesta uma “tendência para a sua rentabilização nas tarefas 

decorrentes da prestação de contas e um menor grau de motivação intrínseca para o 

autoquestionamento impulsionador de processos de melhoria” (Carvalho & Ramôa, 2012: 

114).  

Ferraz, Neves e Nata (2018a) relatam que, apesar de alguns esforços na avaliação 

do programa, esta ainda não é sistemática, não existindo um acompanhamento das 

trajetórias dos estudantes nem uma avaliação do impacto deste na vida das famílias e da 

comunidade. 

Para Demeuse et. al. (2012) poderão existir vários motivos para esta carência de 

avaliações, que vão desde a resistência em avaliar pelo receio de resultados dececionantes 

que colocariam em causa o programa, até à preocupação com uma má utilização dos 

dados e resultados de avaliação. Esta resistência manifesta-se com maior intensidade 

quando os dados disponíveis parecem dececionantes, levando ao questionamento da 

relevância dos programas implementados. 

“Aqui levantam-se as questões dos usos, da não utilização e da possível má utilização dos 

dados de avaliação e dos resultados da investigação por parte dos atores políticos e 

profissionais, que, desde o Ministério à sala de aula, estão, como qualquer pessoa 

envolvida na arena social, mais ansiosos por consolidar os pressupostos da sua ação do 

que por questioná-los; do mesmo modo, coloca-se a questão dos modos possíveis de 

intercâmbio e colaboração entre esses atores políticos e profissionais, e do trabalho de 

investigação com a avaliação, sendo que a objetivação dos efeitos do trabalho de uma 

parte pelo trabalho da outra conduz potencialmente a uma atitude de desqualificação 

recíproca” (Demeuse et al., 2012: 310-311). 

Posto isto, pretendemos agora sistematizar algumas das avaliações do programa a 

fim de compreender quais os efeitos deste na melhoria das experiências e resultados 

escolares das classes mais desfavorecidas.  

 

II.1.3.2.3 O acompanhamento realizado pela DGE 

 

 

O acompanhamento e a monitorização do Programa, segundo o artigo 11.º do 

Despacho normativo 20/2012, envolve autoavaliação e avaliação interna do plano 
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realizado pelos agrupamentos que serve de base à elaboração dos relatórios anuais e 

semestrais, tendo como referência as metas e os objetivos traçados aquando da 

candidatura. O programa é, também, alvo de avaliação por parte da DGE e de uma 

entidade independente a designar por esta. 

A Direção Geral de Educação vai monitorizando os resultados TEIP – pelo menos 

de forma publicamente conhecida – através de relatórios anuais, disponíveis de 2009 a 

2020, plurianuais (Teodoro, 2019) e um estudo encomendado realizado por Abrantes, 

Mauritti e Roldão (2011). Todos estes documentos são disponibilizados no site da DGE. 

Deve, no entanto, assinalar-se que a enorme maioria dos referidos relatórios apenas foi 

disponibilizada para consulta no site da DGE no ano de 2021, sendo que até essa data 

apenas era possível ter acesso a dois relatórios, tal como relatado por Ferraz (2020), o que 

prejudica o princípio de transparência. 

“Apesar dos documentos legais que legislam o TEIP2 e o TEIP3 assumirem o 

compromisso de se realizar uma avaliação anual do programa (Despacho normativo n.º 

55/2008 e Despacho Normativo n.º 20/2012), as avaliações não têm sido sistemáticas. 

Adicionalmente, os dois relatórios produzidos até à data (Direção Geral de Inovação e de 

Desenvolvimento Curricular, 2011; Direção Geral da Educação, 2012) focam a sua 

avaliação no ensino básico.” (Ferraz, 2020: 98) 

Os relatórios TEIP incluem uma série de indicadores que permitem monitorizar e 

aferir o impacto das medidas implementadas e conhecer o grau de cumprimento das metas 

de cada unidade orgânica, possibilitando tanto uma visão geral do programa como 

específica relativamente a cada agrupamento TEIP. Refira-se que os 15 indicadores 

avaliados pelos relatórios TEIP são: 

• Avaliação interna – taxa de insucesso; taxa de alunos com classificação 

positiva a todas as disciplinas/áreas disciplinares/componentes do 

currículo; taxa de alunos que melhoraram ou mantiveram a média final das 

suas classificações, relativamente ao ano anterior; taxa de percursos diretos 

de sucesso, entre os alunos da escola; 

• Avaliação externa – taxa de alunos que tiveram positiva nas provas 

finais/exames; classificação média nas provas finais/exames;  

• Abandono – taxa de interrupção precoce do percurso escolar (TIPPE); 

•  Absentismo – média das faltas injustificadas por aluno;  
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• Clima de sala de aula – taxa de ocorrências disciplinares em contexto de 

sala de aula;  

• Envolvimento da comunidade educativa – grau de participação dos vários 

agentes da comunidade educativa na definição das ações a desenvolver pela 

Escola; grau de satisfação dos vários agentes da comunidade educativa face 

às dinâmicas pedagógicas implementadas; grau de satisfação dos vários 

agentes da comunidade educativa face ao clima de escola; grau de 

satisfação face ao impacto das parcerias na promoção das aprendizagens 

dos alunos; taxa de participação dos encarregados de educação em ações 

promovidas pela unidade orgânica;  

• Medidas organizacionais – grau de diversidade das medidas 

organizacionais que visam a promoção do trabalho colaborativo.  

Inicialmente, os relatórios TEIP (DGIDC. 2011), (DGE, 2012) não apresentavam 

resultados do ensino secundário (cursos científicos humanísticos e cursos profissionais), 

dos PIEF e do ensino artístico, considerando que se tratava de “ofertas residuais no 

universo dos agrupamentos TEIP” (DGE, 2012: 33). Felizmente essa tendência é 

revertida e esses dados começam a ser disponibilizados nos relatórios a partir do Relatório 

de 2012/2013.   

Efetivamente, a análise desses dados é de uma extrema importância, devendo as 

instituições educativas permanecer atentas às práticas, ao desempenho e às escolhas dos 

estudantes do ensino secundário dada a proximidade com a fase final de obrigatoriedade 

de frequência de ensino e bifurcação de trajetos que se avizinha. Tal como discutido 

anteriormente, a entrada para o mercado de trabalho ou a candidatura ao ensino superior 

pode influenciar fortemente os processos de ascensão social das classes mais 

desfavorecidas, sendo por isso importante uma ação prolongada e consciente por parte 

das escolas TEIP em todos os níveis de ensino. 

“Os estudantes desfavorecidos podem precisar de experiências melhores do que a média 

para poderem ter um desempenho a níveis elevados e superar as suas dificuldades. Se as 

escolas vão ser um catalisador da mobilidade social, podem precisar de proporcionar aos 

estudantes desfavorecidos experiências de maior qualidade e trabalhar arduamente para 

melhorar a motivação e confiança dos estudantes” (OECD, 2011: 82). 

Assim sendo, o apoio aos estudantes durante o ensino secundário deve ser 

reforçado, especialmente aos jovens das classes mais desfavorecidas, motivando – 
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desejavelmente – a continuidade dos estudos ou a adequada inserção no mercado de 

trabalho.  

A extensão dos percursos de formação pode deslocar as desigualdades para níveis 

mais elevados devendo, por isso, os programas atentar na necessidade de estenderem a 

sua ação, também, para níveis de escolaridade mais elevados.  

“A democratização do acesso a percursos escolares mais longos traduziu-se não apenas 

numa desvalorização dos diplomas, mas também numa «translacção» das desigualdades 

para níveis superiores do sistema escolar, nomeadamente, para os ensinos secundário e 

superior, pela multiplicação de vias e opções de desigual valor – evolução comum aos 

principais países europeus (Duru-Bellat e Kieffer, 1999)” (Canário, 2008: 78). 

Entre 2012/13 e 2017/18, apenas 17% das unidades orgânicas eram TEIP e menos 

de 40% destas tinha ensino secundário (Teodoro, 2019). O reduzido número de escolas 

secundárias abrangidas pelo programa poderá ser revelador de uma ação mais centrada 

nos percursos de escolaridade iniciais e intermédios, ou seja, até ao ensino básico (o que 

corresponde a uma idade aproximada de 15 anos). Na realidade, essa tendência poderia 

ter fundamento para ocorrer no período que antecede o alargamento da escolaridade 

obrigatória, em 2009. Contudo, mesmo após 2009 a ação dos TEIP não foi 

consideravelmente alargada ao ensino secundário. Entre 2012/13 e 2017/18 menos de 

40% das UOs TEIP tiveram ensino secundário, em 2017/18 cerca de 50 UOs (em 137) 

têm ensino secundário, ou seja, 36,5% (Teodoro, 2019). 

 

II.1.3.2.4 Revisão dos estudos sobre a eficácia do Programa 

 

Em Portugal, para além das avaliações encomendadas pela DGE, são 

ocasionalmente produzidos na academia artigos e dissertações que discutem o papel e a 

eficácia dos programas de educação compensatória. Ferraz (2020) procedeu ao 

levantamento de diversos estudos sobre o programa TEIP, constatando a ausência de 

estudos globais e longitudinais que abarquem o período pré- e pós-TEIP. 

“É certo, no entanto, que há diversos estudos que fornecem informações sobre diferentes 

dimensões do programa TEIP, particularmente: o contributo para a justiça social; as 

lideranças; o currículo; a educação para a cidadania; a estigmatização; a relação das 

escolas TEIP com as famílias; ou as perspetivas dos professores sobre o programa TEIP 
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(Quaresma & Lopes, 2011; Abrantes, Mauritti, Roldão, Alves, Amaral, Baptista, Leal, 

Nunes, Rocha & Teixeira, 2011; Guimarães & Pacheco, 2012; Abrantes, Roldão, Amaral 

& Mauritti., 2013; Leite, Fernandes & Silva, 2013; Abrantes & Teixeira, 2014; Sampaio 

& Leite, 2015). Contudo, estes estudos fornecem informações restritas a uma escola ou 

pequeno grupos de escolas, e não uma perspetiva global sobre o desempenho das escolas 

TEIP (ou dos estudantes que as frequentam), nem tampouco uma perspetiva longitudinal 

que permita observar a evolução do desempenho das escolas TEIP (ou dos estudantes que 

as frequentam) nos períodos pré- e pós-TEIP” (Ferraz, 2020: 98) 

De facto, a grande maioria das avaliações realizadas aos agrupamentos TEIP são de 

cariz qualitativo e têm amostras bastante reduzidas (Gama & Tomás, 2014; Fritsch & 

Leite, 2020). Uma grande parte destas centram-se em perspetivas e perceções dos sujeitos 

envolvidos – geralmente pessoal docente e não docente, membros da direção e 

coordenadores do programa TEIP – acerca da influência e do impacto do projeto. Os 

trabalhos de Sampaio e Leite (2015, 2016) são um exemplo de estudos, onde podemos 

conhecer as perceções dos envolvidos relativamente aos efeitos da política de educação 

compensatória. 

“Os efeitos mais notórios dizem respeito à atuação das lideranças e ao fortalecimento dos 

processos de AA. Contudo, este processo parece ter menos efeitos na melhoria dos 

resultados dos alunos, do seu comportamento, na relação da escola com as famílias e na 

promoção da equidade e justiça curricular” (Sampaio & Leite, 2015: 131). 

Tendo em consideração as classificações dos alunos, após a analise de 3 anos de 

evolução (entre 2006 e 2009) do programa, Álvares (2012) constata uma aproximação à 

média nacional nas provas de aferição de Matemática do 4º e 6º anos e no exame de 

Matemática do 9º ano, mas não nas de Português, concluindo que “não existe uma 

tendência clara no progresso dos resultados dos três anos em estudo" (Álvares, 2012: 34). 

Refere, ainda, uma melhoria nos indicadores de indisciplina, conflitualidade, retenção e 

abandono.  

Dias e Tomás (2012) analisam as taxas de insucesso escolar do ensino básico TEIP, 

revelando uma diminuição destas e uma aproximação progressiva às escolas não-TEIP 

entre o ano de 2006 e 2010. No entanto, os dados que utilizam referem-se apenas aos 

TEIP2 de 2ª fase, sendo que, no ano de 2009/10, as escolas TEIP dessa fase são as únicas 

que se encontram numa clara aproximação às escolas não-TEIP. Quando analisadas todas 
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as escolas TEIP (independentemente da fase) a tendência é totalmente díspar, tal como é 

possível verificar no relatório anual TEIP 2012/2013.  

No que concerne às fragilidades do programa, Mota e Machado (2015) identificam 

alguns fatores críticos, nomeadamente a instabilidade do financiamento e a incerteza 

quanto ao futuro do programa, assim como os vínculos contratuais precários dos técnicos 

e pessoal docente. Os autores mencionam que “a maioria dos atores escolares associa o 

TEIP a um acréscimo de recursos disponíveis, que temem perder se o programa cessar” 

(Mota & Machado, 2015: 326), o que remete para uma importante questão expressa por 

Teixeira e Ferreira (2010): 

“Importa também avaliar se para os estabelecimentos de ensino, o Programa TEIP é mais 

atractivo pelos meios e equipamentos que pode oferecer (material didáctico, criação   de   

infra-estruturas, como pavilhões desportivos, refeitórios, bibliotecas escolares) do que 

pela promoção do sucesso escolar” (Ferreira & Teixeira, 2010: 348). 

Ferraz (2020) refere a importância dos recursos humanos proporcionados pelo 

programa como uma mais-valia para as escolas, todavia com consequências perversas: 

“Embora os representantes das escolas sublinhem a importância do reforço dos recursos 

humanos como uma mais valia do programa TEIP, também reconhecem que com o 

programa TEIP emergiram alguns efeitos perversos, particularmente a pressão para a 

melhoria dos resultados. Esta contribuiu, segundo os representantes das escolas, para 

camuflar e/ou inflacionar alguns indicadores” (Ferraz, 2020: 178). 

Por seu turno, Abrantes, Mauritti e Roldão (2011) e, mais tarde, Abrantes, Roldão, 

Amaral e Mauritti (2013), avaliam os impactos escolares e sociais em sete territórios 

educativos de intervenção prioritária (dos 105 em funcionamento na altura). Procedem à 

análise de dados recolhidos nas escolas e à auscultação, através de entrevistas e focus 

group, de diretores, coordenadores, docentes, técnicos, alunos, pais e entidades parceiras. 

Os resultados dos investigadores apontam para um efeito positivo gradual, 

nomeadamente nos indicadores de indisciplina, abandono, insucesso e uma lenta melhoria 

(em seis agrupamentos alvo de análise) nas provas nacionais dos 4º, 6º e 9º anos de 

escolaridade, entre os anos de 2007 e 2010. No entanto, dos agrupamentos em análise, 

apenas dois apresentam resultados francamente positivos nos exames nacionais, acima da 

média nacional. 
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Novamente, o resultado das classificações do ensino secundário não é objeto de 

análise, apesar de os autores reconhecerem a importância de um reforço da intervenção 

neste nível de ensino, recomendando: 

“Alargar a intervenção do projeto ao ensino secundário, de modo a reforçar a ação relativa 

ao objetivo de orientação educativa e a transição qualificada para a vida ativa. De notar 

que, recentemente, o ensino secundário passou a ser parte da educação universal e 

obrigatória, situação que tem que ser apoiada e acompanhada, sobretudo, em territórios 

de grandes privações, onde é sabido que uma parte considerável dos jovens não consegue 

terminar este nível de escolaridade. Acresce que a transição qualificada para a vida ativa 

não se pode alcançar com o 9º ano, pelo que será necessário criar ofertas educativas de 

nível secundário nos agrupamentos ou, então, englobar escolas secundárias e 

profissionais na intervenção do projeto TEIP” (Abrantes et al., 2011: 94). 

Por sua vez, Ferraz, Neves e Nata (2018) estudam os programas de educação 

compensatória ao longo de 13 anos, analisando cerca de 4 milhões de exames nacionais, 

o que corresponde à totalidade dos exames nacionais realizados no ensino secundário 

entre os anos letivos de 2001/2002 e 2014/2015. Os resultados sugerem uma ausência de 

impacto do programa TEIP na melhoria dos resultados desses exames (Ferraz, et al., 2014, 

2018, 2018ª, 2019; Neves et al., 2019). 

Os investigadores calcularam a média das classificações internas finais e 

classificações externas das escolas não-TEIP, das escolas privadas e das escolas TEIP, 

distinguindo estas últimas por fase TEIP. Relativamente à evolução das classificações 

internas finais das escolas TEIP, estas permanecem sempre abaixo de todas as outras 

escolas. No que concerne às classificações externas, as diferenças entre as escolas 

privadas e as outras escolas vão aumentando gradualmente. Nas escolas TEIP, verificam-

se, novamente, valores sempre inferiores aos das outras escolas, sendo que as diferenças 

entre as escolas TEIP e não TEIP vão oscilando ao longo do programa. 

As escolas TEIP são, de novo, alvo de análise, neste caso pela OCDE (2018), 

através de um relatório “OECD Reviews of School Resources: Portugal”, produzido com 

o objetivo de explorar a forma como os recursos escolares podem ser governados, 

distribuídos, utilizados e geridos para melhorar a qualidade, equidade e eficiência do 

ensino básico e secundário. No relatório Liebowitz et al. referem que “as provas dentro 

do sistema sugerem que os fluxos de financiamento nem sempre são direcionados para as 

escolas que têm os maiores níveis de necessidade” (Liebowitz et al., 2018: 21).  
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Perante o exposto, não obstante alguns pontos positivos apontados por alguns 

autores, as conclusões remetem para a ineficácia dos programas de educação 

compensatória na melhoria dos resultados escolares dos estudantes do secundário, tal 

como as conclusões de alguns estudos (Ferraz, et al., 2014, 2018, 2018ª, 2019; Neves et 

al., 2019). 

O estudo de Demeuse et al. (2012) realça que embora as avaliações existentes sejam 

escassas, as que estão disponíveis não evidenciam uma melhoria de resultados dos alunos 

das classes desfavorecidas associados aos programas de educação compensatória. 

Embora tenham surgido alguns resultados positivos e encorajadores em certos países e 

para certos programas, a maioria parece frágil e não muito duradoura.  

Importa, sobre esta temática, destacar o importante contributo das políticas de 

educação compensatória para repensar a justiça social e a “preocupação em assegurar que 

as instituições e escolas funcionem de forma mais democrática e sejam mais acessíveis à 

diversidade de práticas e culturas de alunos, famílias e comunidades” (Demeuse et. al., 

2012: 312). 
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Capítulo III – O sistema de ensino em Portugal 
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III.1. O contexto socio-histórico da educação em Portugal 

 

 

Durante o século XX, Portugal vive sob um regime ditatorial durante 41 anos, 

conseguindo libertar-se do Regime apenas em 1974, com a Revolução dos Cravos. Essa 

delonga torna Portugal num dos países que, durante esse século, permanece mais tempo 

numa ditadura, conferindo à história da educação em Portugal contornos muito distintos 

do resto da Europa.  

Na década de 70, Portugal apresenta uma taxa de analfabetismo de 25%6, ou seja, 

em cada 4 indivíduos 1 não sabia ler nem escrever. A educação torna-se, por esse motivo, 

um dos principais focos do período pós-revolução. 

“Se Portugal foi um dos primeiros países da Europa a decretar legalmente a escolaridade 

obrigatória, a verdade é que no início do século XX ele era também um dos que 

apresentava taxas de analfabetismo mais elevadas” (Correia, 2008: 1). 

Assim, a escola democrática pós 25 de Abril assenta em princípios como 

igualdade, equidade e justiça social, tidos como preditores de mobilidade social. A escola 

passa a ser vista como um local por excelência de promoção e aprofundamento da 

democracia na luta por uma sociedade mais justa.  

Assiste-se a um período de grande instabilidade política até à posse do primeiro 

governo constitucional, em 1976, com diversas disputas partidárias e fortes movimentos 

sociais (Barroso, 2003).  

A publicação da Constituição da República Portuguesa, em 1976, as primeiras 

eleições e a nomeação do Governo traduzem-se num período de “«normalização» do 

funcionamento do sistema educativo” (Barroso, 2003: 68). Assim, a Constituição marca 

um importante momento com a formalização do direito legal de acesso à educação para 

todos os cidadãos, livre de quaisquer diretrizes filosóficas, estéticas, políticas, ideológicas 

ou religiosas (Artigo 43.º). Ao Estado fica incumbida a tarefa de assegurar o ensino básico 

universal, obrigatório e gratuito, com garantia do direito à igualdade de oportunidades de 

acesso e êxito escolar (Artigo 74.º). 

Este período de “normalização” estende-se até 1986 (Barroso, 2003) com a 

integração oficial de Portugal na CEE e a publicação da Lei de Bases do Sistema 

 
6 Fontes: INE, PORDATA. 
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Educativo (LBSE) – Lei 46/86. A LBSE consagra os princípios da Constituição, 

responsabilizando o Estado por promover a democratização do ensino, garantindo o 

direito a uma justa e efetiva igualdade de oportunidades no acesso e sucesso escolares 

(Artigo 2.º).  No que concerne à escolaridade obrigatória, esta é alargada de 6 para 9 anos. 

“De entre um conjunto variado de medidas tomadas nesse período (muitas delas 

destinadas a pôr em prática e a regulamentar a Lei de Bases do Sistema Educativo) são 

de destacar, pelo seu significado político, as seguintes: uma contenção do acesso ao 

ensino superior público e um forte estímulo à abertura de estabelecimentos de ensino 

superior privado; a criação das «escolas profissionais» (que configuram uma modalidade 

inovadora de tutela mista, entre o Ministério da Educação e outros promotores públicos 

ou privados); o reforço de dispositivos de avaliação (início da avaliação do ensino 

superior, introdução da avaliação aferida dos alunos, criação de um «observatório de 

qualidade das escolas» etc)” (Barroso, 2003: 70-71). 

Na sequência da Lei de Bases é criada pelo Governo a Comissão de Reforma do 

Sistema Educativo (1986-1988) com o intuito de propor as principais orientações do 

projeto de reforma do sistema educativo. “Segundo a Comissão, a principal causa que 

terá contribuído para despoletar o processo da reforma foram as elevadas taxas de 

insucesso educativo” (Resende & Vieira, 1998: 197). 

Passados 3 anos da publicação da LBSE, com a entrada em vigor do Decreto-Lei 

nº.286/89 de 29 de Agosto, é implementada a reforma curricular dos ensinos básico e do 

ensino secundário, “tomando em consideração o conjunto das propostas apresentadas pela 

Comissão de Reforma do Sistema Educativo” (Decreto-Lei n.º 286/89 de 29 de Agosto). 

O ensino secundário passa a ser organizado de forma modular, constituído por 3 tipos de 

formação – geral, específica e técnica –, com uma carga horária variável mediante o tipo 

de curso, distribuindo-se ao longo de 3 anos. 

“Os anos oitenta e noventa representaram um período de forte crescimento da frequência 

do nível secundário, que duplicou o número de inscritos, entre 1985 e 1995, ao mesmo 

tempo que ocorria a diversificação de vias de ensino e formação” (Azevedo, 2009: 15). 

Efetivamente, a escolarização começa a ganhar cada vez mais importância para o 

desenvolvimento económico de uma Europa competitiva. Apesar do progresso 

conseguido, Portugal continuava a revelar um grande atraso na formação de nível 

secundário relativamente à média europeia. 
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“Apesar de uma rápida recuperação realizada nos anos oitenta, noventa e dois mil (em 

1991/1992, a taxa já era de 40,3%; em 1995/1996, era de 59,2%; em 1998/1999 era de 

62,5%; em 2004/2005 era de 59,8% e em 2010/2011 alcançava os 72,5%), nunca a 

escolarização a este nível, em Portugal, deixou de estar muito afastada da média europeia 

e dos países mais desenvolvidos” (Azevedo, 2014: 2). 

A fim de promover a igualdade de oportunidades entre 1996 e 2000, período 

designado por Barroso (2003) de “ciclo da reforma”, é desenvolvido um conjunto de 

Projetos e Programas procurando tornar o sistema educativo mais justo. Uma destas 

medidas corresponde ao programa TEIP, já amplamente discutido, que surge em 1996 

como uma política pública de educação compensatória. 

“Esta situação não impediu que fossem tomadas diversas medidas que deram 

continuidade à reforma anterior (nos domínios da revisão curricular, da gestão das 

escolas, da formação de professores, da avaliação dos alunos etc.), ao lado de outras, mais 

pontuais (...) como sejam: criação dos Territórios Educativos de Intervenção Prioritária 

[TEIP] (equivalentes das ZEP francesas); medidas de pedagogia compensatória 

(currículos alternativos, apoio pedagógico assistido); forte impulso à expansão da 

educação pré́-escolar; generalização da avaliação aferida; avaliação das escolas; internet 

nas escolas” (Barroso, 2003: 71-72). 

Este movimento reformista foi apoiado pela Comissão Europeia, que se expressou 

no Programa de Desenvolvimento Educativo para Portugal (PRODEP) e a maioria dos 

investimentos envolveu a “construção de escolas e melhoria dos equipamentos educativos 

(centros de recursos, instalações desportivas, informática etc.), bem como o 

financiamento de acções de formação contínua de professores” (Barroso, 2003: 72). 

No que concerne à organização das escolas, estas são, por norma, organizadas em 

agrupamentos. Após diversos normativos orientando a sua execução, é com o Decreto-

Lei n.º 75/2008 de 22 de Abril que se estabelecem as orientações que permanecem até à 

atualidade.  

“O agrupamento de escolas é uma unidade organizacional, dotada de órgãos próprios de 

administração e gestão, constituída por estabelecimentos de educação pré-escolar e 

escolas de um ou mais níveis e ciclos de ensino, com vista à realização das finalidades 

seguintes: a) Proporcionar um percurso sequencial e articulado dos alunos abrangidos 

numa dada área geográfica e favorecer a transição adequada entre níveis e ciclos de 

ensino; b) Superar situações de isolamento de escolas e estabelecimentos de educação 
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pré-escolar e prevenir a exclusão social e escolar; c) Reforçar a capacidade pedagógica 

das escolas e estabelecimentos de educação pré-escolar que o integram e realizar a gestão 

racional dos recursos; d) Garantir o funcionamento de um regime de autonomia, 

administração e gestão, nos termos do presente decreto-lei” (Artigo 6.º do Decreto-Lei 

n.º 75/2008). 

Segundo Lima e Torres (2020), entre 2004 e 2016 a rede de ensino público sofreu 

inúmeras alterações num “movimento ao mesmo tempo gradual e acelerado de 

racionalização da rede que implicou o encerramento de um número significativo de 

estabelecimentos de ensino e a sua reorganização em agrupamentos e, mais tarde, em 

mega-agrupamentos, pela agregação das escolas secundárias não agrupadas” (Lima & 

Torres, 2020: 758). 

“Atualmente, os agrupamentos de escolas constituem a configuração organizacional 

predominante (713) e as escolas não agrupadas correspondem a situações de exceção, 

uma parcela residual de estabelecimentos de ensino secundário (95) que ficou fora do 

processo de reorganização. O sistema de ensino público contempla, portanto, dois 

formatos completamente distintos em termos de especificidade e complexidade 

organizacional e pedagógica: agrupamentos de escolas (88%) e escolas não agrupadas 

(12%)” (Lima & Torres. 2020: 758). 

O ano de 2009 fica marcado pelo alargamento da escolaridade obrigatória para 12 

anos ou até aos 18 anos de idade, o que corresponde a um momento crucial no aumento 

da escolarização de nível secundário na população. A sobredita alteração dá-se através da 

Lei n.º 85/2009 de 27 de Agosto. 

Concretizando, apesar de todas as mudanças discutidas, atualmente, o ensino 

obrigatório em Portugal está divido em: ensino básico, correspondente a 9 anos (primeiro 

ciclo com a duração de 4 anos, segundo ciclo ensino com a duração de 2 anos e terceiro 

ciclo com a duração de 3 anos) e ensino secundário, com a duração de 3 anos (Tabela 2). 
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Tabela 2 

Organização do sistema educativo português de acordo com a idade (esperada) dos estudantes 

    Idade e ano de escolaridade 

Idade do 

estudante 
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Ano    1.º 2.º 3.º 4.º 5.º 6.º 7.º 8.º 9.º 10.º 11.º 12.º 

Ciclo    1.º ciclo 2.º ciclo 3.º ciclo  

Nível de 

Escolaridade 
Pré-primária Básico Secundário 

ISCED 

(2011)7 
ISCED 02 ISCED 1 ISCED 2 ISCED 3 

QNQ8  Nível 1 Nível 2 Nível 3/49 

Fonte:  Ministry of Education, 2018; Portaria n. º 782/2009. 
7 A ISCED (International Standard Classification of Education) ou CITE (Classificação Internacional Tipo da 

Educação) pertence a um sistema de classificações das Nações Unidas aplicáveis nas estatísticas à escala mundial para 

recolha, compilação e análise de dados. A CITE resulta de um acordo internacional e foi adotada pela Conferência 

Geral dos Estados-Membros da UNESCO. Permite compilar estatísticas internacionais sobre educação facilitando a 

comparação entre os países de todo o mundo.  

Os programas de educação são classificados e função do conteúdo e engloba programas de educação formal e não 

formal (UNESCO 2011). 
8 O Quadro Nacional de Qualificações (QNQ) surge por “recomendação do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 

de Abril de 2008 relativa à instituição do Quadro Europeu de Qualificações para a aprendizagem ao longo da vida (JO, 

n.º C 111, de 6 de Maio de 2008), que tem por objetivo a criação de um quadro de referência comum que funcione 

como dispositivo de tradução entre os sistemas de qualificação dos Estados membros.” (Portaria n.º 782/2009) 
9 O ensino secundário obtido pelos cursos cientifico-humanísticos corresponde ao nível 3 do QNQ. O ensino secundário 

obtido por percursos de dupla certificação ou ensino secundário vocacionado para prosseguimento de estudos de nível 

superior acrescido de estágio profissional (no mínimo de seis meses) correspondem ao nível 4 do QNQ. 

 

 

III.2. As diferentes vias de ensino  

 

 

Conforme referido anteriormente, em Portugal, segundo o Decreto-Lei n.º 

176/2012 de 2 de agosto, os jovens são obrigados a frequentar a escola até à conclusão 

do 12.º ano ou até completarem 18 anos. Desta forma, torna-se praticamente obrigatória 

a frequência do ensino secundário, o que não sucede, apenas a título excecional, no caso 

dos jovens que acumulam três (ou mais) reprovações. 

Após completarem o 9.º ano de escolaridade ou equivalente, os jovens atingem 

um ponto de bifurcação, sendo convidados a decidir os seus percursos educativos. As 

ofertas de educação e formação disponíveis para o ensino secundário correspondem ao 

ensino científico-humanístico e ao ensino profissionalizante.  
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A oferta educativa, em Portugal, está altamente polarizada, mantendo-se os cursos 

científico-humanísticos como a opção mais comum, seguida dos cursos 

profissionalizantes. 

O quadro do ensino profissionalizante que nos propomos estudar corresponde às 

atuais ofertas de ensino profissional secundário disponíveis para estudantes até aos 17 

anos — dado que a partir dos 18 não estão sujeitos à obrigatoriedade de frequência 

escolar. Posto isto, os cursos de formação profissional circunscritos à análise deste 

trabalho correspondem a: cursos profissionais, cursos artísticos especializados, cursos 

com planos próprios, cursos de aprendizagem e cursos educação e formação (CEF)7. 

 

Tabela 3  

Oferta educativa disponível para menores de 18 anos e respetivo nível de qualificação 

E
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 Cursos  Áreas /Tipos Níveis de 

qualificaçã

o (QNQ) 

Cursos científico-humanísticos Ciências e tecnologias 

Ciências socioeconómicas 

Línguas e humanidades Artes 

visuais 

3 

O
fe

r
ta

s 
d

e
 d

u
p

la
 c

e
r
ti

fi
c
a
ç
ã
o
 (

e
sc

o
la

r
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p
r
o
fi
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n
a
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Cursos de Aprendizagem Áreas desde indústria e 

tecnologia, serviços, comércio 

e transportes, até agricultura e 

ambiente. 

4 

Cursos de Educação e 

Formação  

Tipos 5, 6 e 7 4 

Cursos Artísticos 

Especializados 

Dança, Artes e Audiovisuais1 4 

Cursos Científico-

Tecnológicos Planos Próprios 

Áreas desde a indústria e 

tecnologia, serviços, comércio 

e transportes, agricultura e 

ambiente, artes visuais e 

audiovisuais. 

4 

Cursos Profissionais Diversas áreas tais como: 

agricultura, ciências 

4 

 
7 Os cursos vocacionais, apesar de não serem explorados na parte teórica por se encontrarem extintos, 

surgem na apresentação dos resultados. Estes cursos foram criados pelo Ministro Nuno Crato como 

experiência piloto para o ensino básico, sendo no ano posterior alargados ao ensino secundário.  Os cursos 

vocacionais destinavam-se a “alunos que concluíram o 3.º ciclo do ensino básico ou equivalente, 

completaram 16 anos de idade ou que, tendo frequentado o ensino secundário, pretendem reorientar o seu 

percurso escolar para uma oferta educativa mais técnica, designadamente os que se encontrem em risco de 

abandono escolar” (Portaria 276/2013, de 23 de Agosto). 
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empresariais, informática, 

ambiente, saúde, serviços, etc. 

1 O Curso de Música confere o nível 3 do QNQ, não sendo considerado como curso de dupla certificação. 

Fonte: CNE, 2020 

 

 

III.2.1. O ensino científico-humanístico 

 

Os cursos científico-humanísticos (ciências e tecnologias; ciências 

socioecónomicas; línguas e humanidades; artes visuais) constituem aquilo é 

comummente designado por cursos de caráter geral “vocacionados para o prosseguimento 

de estudos de nível superior” (Decreto-Lei n.º 139/2012 de 5 de julho). Destinam-se aos 

estudantes que já tenham concluído o 3.º ciclo do ensino básico, ou equivalente. 

A oferta formativa compreende quatro cursos: Curso de Ciências e Tecnologias, 

Curso de Ciências Socioeconómicas, Curso de Línguas e Humanidades e Curso de Artes 

Visuais, com a duração de três anos letivos, correspondentes ao 10.º, 11.º, 12.º anos de 

escolaridade. Os cursos contemplam uma componente de formação geral e uma 

componente específica e conferem uma qualificação de nível 3 e um diploma de 

conclusão do Ensino Secundário.  

Os cursos científico-humanísticos são regulados pelo Decreto-Lei n.º 139/2012 de 

5 de julho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 91/2013, de 10 de julho, pelo Decreto-Lei n.º 

176/2014, de 12 de dezembro e pela Portaria n.º 243/2012 de 10 de agosto, retificada pela 

Declaração de Retificação n.º 51/2012, de 21 de setembro. 8 

“Em 2018/2019, à semelhança da distribuição da oferta em anos anteriores, o curso de 

ciências e tecnologias foi o que apresentou maior número de ofertas (34,7%), seguido do 

curso de línguas e humanidades (30,7%) (...) O curso de artes visuais é, em regra, o que 

apresenta menor número de ofertas no país (12,8%), seguido dos cursos de ciências 

socioeconómicas (21,8%)” (CNE, 2020: 161). 

 

III.2.2. O ensino profissionalizante 

 

Os cursos de aprendizagem iniciam-se em 2008 pela Portaria n.º 1497/2008 de 

19 de Dezembro. Destinam-se a jovens com idades, preferencialmente, compreendidas 

 
8 De acordo com o site oficial da Direção Geral da Educação, consultado a 8 de Setembro de 2021. 

http://www.dge.mec.pt/cursos-cientifico-humanisticos  
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entre os 15 e os 25 anos e “promovem a formação inicial de jovens tendo em vista 

aumentar a sua empregabilidade face às necessidades do mercado de trabalho e, além 

disso, possibilitam a progressão escolar e profissional” (Portaria n.º 1497/2008). 

Os cursos “têm uma duração de 3700 horas (cerca de dois anos e meio) e integram 

uma preparação para o desempenho de uma profissão, pelo que 40% da formação se 

realiza numa empresa (cerca de nove meses)” (CNE, 2020: 164). Integram componentes 

de formação sociocultural, científica, tecnológica e prática realizada em contexto de 

trabalho, conferindo uma qualificação profissional de nível 4 e uma habilitação escolar 

de nível secundário, permitindo o prosseguimento dos estudos.  

Acresce que os referidos cursos são ainda desenvolvidos pelos centros de 

formação profissional do IEFP, por outras entidades tuteladas pelo ministério responsável 

pela área da formação profissional, bem como por outras entidades formadoras, públicas 

e privadas certificadas. 

No ano 2018/2019, estes cursos são a terceira maior oferta educativa de ensino 

secundário, precedida pelos cursos profissionais e, em primeiro lugar, pelos científico-

humanísticos. 

Os cursos de educação e formação (CEF) são implementados, pela primeira vez, 

em 1997 através do Despacho Conjunto n.º 123/97 de 7 de julho, sendo novamente 

dinamizados no ano de 2002, pelo Despacho Conjunto n.º 279/2002 de 12 de Abril. No 

entanto, só em 2004, com o Despacho conjunto n.º 453/2004, previamente alvo de 

alteração pelo Despacho n.º 9752-A/2012, é que os cursos de educação e formação são 

regulamentados. 

Os cursos de educação e formação dirigem-se a jovens com idade igual ou 

superior a 15 anos “em risco de abandono escolar ou que já abandonaram, antes da 

conclusão da escolaridade de 12 anos” (Artigo 1.º do Despacho conjunto n.º 453/2004). 

A sua duração é variável, dependendo da habilitação aquando do acesso, e 

integram quatro componentes: sociocultural, científica, tecnológica e prática. Conferem 

um certificado de competências escolares equivalente ao 12.º ano de escolaridade e uma 

qualificação profissional de nível 4. São desenvolvidos na rede de escolas públicas do 

Ministério da Educação, estabelecimentos de ensino privado e cooperativo, escolas 

profissionais, centros de formação profissional do IEFP e outras entidades formadoras 

tuteladas pelo ME. 
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Os cursos artísticos especializados destinam-se àqueles que pretendem a 

formação numa área artística nos domínios das Artes Visuais e Audiovisuais, Dança e 

Música. Conferem uma dupla certificação escolar de nível secundário e profissional de 

nível 4, com exceção do curso de Música que confere apenas o nível 3 do QNQ. 

Contemplam várias componentes de formação: geral, científica, técnica artística e em 

contexto de trabalho (áreas das Artes Visuais e dos Audiovisuais e da Dança). Têm a 

duração de três anos letivos e são disponibilizados pela rede de escolas públicas e 

estabelecimentos de ensino particular e cooperativo.  

Os Cursos Científico-Tecnológicos Planos Próprios (CCT-PP) têm uma longa 

história no sistema de ensino português, enquanto experiência pedagógica dos 

estabelecimentos de ensino particular e cooperativo. Através do Decreto-Lei n.º 139/2012 

de 5 de Julho foi consagrada a possibilidade de abertura destes cursos ao ensino público. 

Os CCT-PP são uma oferta de ensino secundário de dupla certificação 

correspondente a uma classificação de nível 4, com a duração de três anos e estão 

organizados em quatro componentes de formação: geral, científica, tecnológica/técnica 

artística e formação em contexto de trabalho. São criados através de Portaria publicada 

para cada estabelecimento de ensino, onde constam as respetivas matrizes dos cursos e é 

definido o seu regime de organização e funcionamento.  

No ano letivo 2019/20 estiveram matriculados nos CCT-PP 3 457 alunos, 9 destes 

no ensino público. (DGEEC & DSEE, 2020) 

Os cursos profissionais são aqueles que apresentam, no espetro do ensino 

profissionalizante, uma maior tendência de crescimento e um percurso mais sedimentado. 

Por esse motivo, serão, adiante, objeto de uma análise mais detalhada e pormenorizada. 

Estes cursos são ministrados em estabelecimentos de ensino público, particular e 

cooperativo, que ofereçam o nível secundário de educação, e em escolas profissionais. 

(Portaria n.º 59-C/2014 de 7 de Março). 

Atualmente, estes cursos fazem parte do leque de ofertas de formação de nível 

secundário com a duração de três anos letivos, organizando-se em módulos de duração 

variável, integrando três componentes de formação: sociocultural, científica e técnica.  

Segundo Capucha (2020), os cursos profissionais orientam-se para as 

competências (cognitivas, atitudinais e profissionais), apresentando uma maior 

diversidade de recursos didáticos, aprendizagem através de projetos e atividades práticas. 
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A conclusão destes cursos confere uma qualificação de nível 4 e um diploma de nível de 

secundário.  

 

III.2.2.1 O ensino profissional – enquadramento histórico e político 

 

 

O ensino profissional conta já com um longo percurso no contexto educativo 

português: “Historiograficamente, o percurso do Ensino Profissional em Portugal é 

caracterizado por uma série de avanços e recuos estreitamente ligados à evolução política 

do país” (Martins & Martins, 2016: 8). Apesar do seu início remontar ao séc. XIX, é 

durante o Estado Novo que a oferta técnico-profissional se intensifica.  

“No período do Estado Novo, esse ensino se desenvolveu muito, mas tal como acontecia 

antes, eram as classes mais desfavorecidas que nele estavam, o que conduziu a uma forte 

estigmatização dessa via de ensino, situação que se manteve praticamente até os dias de 

hoje e ainda se reflete nas escolas” (Martins & Martins, 2016: 9). 

Por ser considerada promotora de desigualdades e por se encontrar imbuída num 

forte estigma, a via de ensino técnica e profissional é eliminada em 1975, começando a 

vigorar o ensino unificado a partir do ano seguinte, o que durou até 1981. 

“Essa opção de unificação do ensino implicou uma progressiva massificação, que 

implicou o aumento do insucesso e abandono escolar, arrastando o país para a cauda da 

Europa. A aposta na qualificação da população não foi ganha. Durante muito tempo, o 

país utilizou-se da mão de obra pouco qualificada e de salários baixos. Essa unificação 

do ensino, ao contrário do que seria de esperar, penalizou as classes mais desfavorecidas, 

pois o acesso «para a maioria significou a condenação à entrada na vida ativa sem 

qualquer diploma nem preparação de ordem profissional» (AMADO, 1998, p. 109-110)” 

(Martins & Martins, 2016: 18). 

É inegável que o ensino profissionalizante e o seu papel na qualificação dos jovens 

geraram significativos debates nos anos 80, impulsionando diversas alterações 

legislativas. Assiste-se, desta forma, a uma mudança de paradigma da educação, que 

perdurava desde o período pós-revolução de Abril, passando “da esfera da 

democratização para o universo da modernização” (Lima, 1994: 124). 

“A democratização da educação, a todos os níveis, parece ser remetida para segunda 

linha, como se constituísse já uma aquisição plena e um objetivo alcançado, a que haveria, 

agora, de se lhe juntar o objetivo da racionalização e da optimização” (Lima, 1992: 4). 
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Posto isto, em 1983, é publicado o Despacho Normativo n.º 194-A/83 pelo 

ministro José Augusto Seabra, que reestrutura o ensino secundário permitindo a 

prossecução, após o 9.º ano, do ensino técnico-profissional ou do ensino profissional. O 

ensino técnico-profissional, com a duração de 3 anos, confere um diploma de ensino 

secundário e possibilita o acesso ao ensino superior. Por outro lado, o ensino profissional 

corresponde a 1 ano de formação, seguido por um estágio profissional de 6 meses, 

conferindo um diploma de formação profissional. Por este normativo, o ensino 

profissional não confere diploma de ensino secundário e aqueles que o pretendam 

necessitam de frequentar cursos pós-laborais com a duração de 3 anos.  

O desiderato é, na referida época, combater a alta taxa de desemprego juvenil e 

satisfazer a necessidade de mão-de-obra qualificada que o mercado – e os organismos 

internacionais – solicitavam.  

“Paralelamente, a OCDE, com o «Exame à política de educação em Portugal», pressionou 

o país a introduzir uma via profissionalizante no ensino secundário, já́ que faltavam 

técnicos intermédios. Igualmente, o Banco Mundial sugeriu a criação de estabelecimentos 

de ensino profissional, com equipamentos e espaços oficinais em 43 escolas” (Martins & 

Martins, 2016: 18). 

No entanto, apesar das expetativas, o ensino técnico-profissional fica, mais uma 

vez, marcado por um fraco envolvimento fruto do estigma que persistia. Dado que a 

escolaridade obrigatória era ainda de 6 anos, o reduzido número de alunos a frequentar o 

ensino secundário poderá ter sido influenciado pela expectativa de um curto percurso 

educativo; assim, “o resto sobrevivente que se matricula no 10.º ano de escolaridade é 

portador de expectativas de permanência prolongada no sistema de ensino (…) como 

outra via de acesso superior” (Azevedo, 1988: 113). 

Por conseguinte, o estado da educação em Portugal acaba por ser evidenciado 

quando entra na Comunidade Económica Europeia, em 1986. As desigualdades 

relativamente aos outros estados-membros são notórias, o que torna imperativo o 

surgimento de medidas políticas colmatando a situação. “Em 1985/1986, a taxa real de 

escolarização no nível secundário era de 17,6%, contra taxas médias dos países da OCDE 

superiores a 60%” (Azevedo, 2014: 2). 

 

 



 77 

III.2.2.1.1 A entrada na CEE e a expansão do ensino profissional 

 

A entrada na CEE concede avultadas quantias do Fundo Social Europeu, o que 

permite uma reorganização e reestruturação do sistema, acarretando, contudo, uma 

monitorização e adequação às normas ditadas pela comunidade. 

Posto isto, é publicada em 1986 a LBSE, como anteriormente referido, que, para 

além de inúmeras mudanças no sistema educativo, estabelece a organização diferenciada 

do ensino secundário, com a duração de 3 anos. Desta forma, o ensino secundário, que 

continuava facultativo, assumia uma dupla função, prevendo a existência de cursos 

predominantemente orientados para a vida ativa (CPOVA) ou para o prosseguimento de 

estudos (CPOPE). 

“A conclusão com aproveitamento do ensino secundário confere direito à atribuição de 

um diploma, que certificará a formação adquirida e, nos casos dos cursos 

predominantemente orientados para a vida activa, a qualificação obtida para efeitos do 

exercício de atividades profissionais determinadas” (art.º 10.º, n.º 5, Lei n.º 46/86 de 14 

de Outubro).  

Posteriormente, por iniciativa do Ministério da Educação e do Ministério do 

Trabalho, com o Decreto-Lei n.º 26/89 de 21 de Janeiro, é criada uma rede de escolas 

profissionais abertas aos privados – normalmente em regime de financiamento por 

protocolos ou contratos-programa –, sendo concedido ao ensino profissional um diploma 

de equivalência ao 12.º ano. “Estas escolas foram dotadas de autonomia pedagógica, 

administrativa e financeira e de personalidade jurídica própria” (Azevedo, 2009: 22). 

Sem dúvida, o momento em que o “privado” é chamado a cooperar com o Estado 

no campo educativo marca um importante tempo histórico pela profunda transformação 

nos modos de pensar a instituição educativa pós- 25 de Abril.  

“No plano ideológico, esta diversificação da oferta de formação aparece associada, por 

um lado, à ilusão de que o sistema de formação em geral e o sistema educativo em 

particular, seriam capazes de assegurar a promoção individual dos seus utentes e, por 

outro, à ilusão de que esta promoção individual só será possível com o contributo da 

chamada «sociedade civil», que se confunde em geral com o «mundo empresarial»” 

(Correia et al., 2012: 171). 
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Esta valorização e expansão do ensino profissional surge, segundo Azevedo 

(2009), motivada pela pressão por parte de empresários e forças políticas que reclamavam 

a necessidade de investimento na qualificação profissional dos jovens e dos adultos e, por 

outro lado, pela preocupação com os alunos que reprovavam constantemente, saindo da 

escola sem uma adequada preparação para a entrada no mercado de trabalho. Para o autor: 

“De facto, as escolas profissionais propuseram-se prosseguir, desde a sua concepção, um 

modelo de ensino profissional capaz de proporcionar aos adolescentes e jovens um 

desenvolvimento humano global, como pessoas aptas a inserir-se de modo crítico, 

construtivo e personalizado na sociedade e no mercado de trabalho. O currículo foi 

estruturado não como uma resposta prática e técnica do sistema educativo para jovens 

oriundos de grupos sociais desfavorecidos ou com «dificuldades de aprendizagem», mas 

como uma unidade educativa capaz de integrar teoria e prática, organização por 

disciplinas e por projecto, formação geral e formação profissional, escola e comunidade 

envolvente” (Azevedo, 2009: 23). 

Desta vez, a sociedade aderiu à nova oportunidade educativa, o que resultou num 

grande alargamento da rede nos 3 primeiros anos. Procurava-se construir “escolas capazes 

de acolher cada aluno e com todos construir os melhores caminhos para cada um, com 

inovação, sem medo, em liberdade pedagógica e educativa” (Azevedo, 2009: 16). 

Esperava-se, assim, que as escolas profissionais criassem um novo rumo no sistema de 

ensino que possibilitasse a obtenção de um diploma àqueles que não encontravam sentido 

nas vias vigentes. Com isto, instituía-se aquilo que parecia ser uma igualdade de 

oportunidades, sob a égide da “ideologia da modernização” do campo educativo (Correia, 

1999). No entanto, Martins e Martins (2016) apontam algumas particularidades que 

impediam um efetivo sucesso do ensino profissional: 

“Apesar de crescer o ensino profissional, a sua procura era contrariada: pela cultura 

profissional liceal da maior parte dos professores; fragilidade dos recursos atribuídos, 

devido a não estar orientado para as mais altas credenciais escolares; e por falta de 

divulgação adequada junto às populações” (Martins & Martins, 2016: 21). 

Segundo Azevedo (2009), observa-se um crescimento do número de alunos no 

ensino profissional entre 1989 e 1993, sendo esta considerada “a fase de crescimento 

rápido do número de escolas e de um intenso processo de envolvimento social e 

participação sociocomunitária” (Azevedo, 2009: 25).  



 79 

Em 1996, a Comissão de Avaliação Externa do Ensino Profissional, nomeada pelo 

Governo, concluiu que “estávamos diante de uma inovação educacional positiva e 

alternativa” (Azevedo, 2009: 22). Todavia, isso não foi suficiente para contrariar aquilo 

que o autor designa por uma “clara travagem” no crescimento das escolas profissionais, 

que ocorre em 1994. 

“Esta travagem é pública e politicamente fundamentada em três pontos principais: face a 

um rápido crescimento inicial, afirmava-se a necessidade de o modelo ser devidamente 

avaliado e consolidado; havia um sistema de «financiamento precário», nas palavras do 

Ministro Marçal Grilo (Neto, 2001); constatava-se a necessidade de rever o regime 

jurídico das escolas, suas entidades proprietárias e suas equipas de gestão pedagógica” 

(Azevedo, 2009: 32). 

Esse abrandamento no desenvolvimento do ensino profissional mantém-se de 

1994 até 2005, sendo que nem a mudança de governo entre 2002 e 2005 influenciou o 

rumo do ensino profissional. 

“Durante este longo período, de 1995 a 2002, foi constante a desconfiança política e 

ideológica com que foi olhado o novo ensino profissional, visto como potencialmente 

facilitador da reprodução das desigualdades sociais, na esteira de uma histórica e antiga 

estigmatização social e política a que o “ensino técnico” tinha sido condenado e na 

sequência da erradicação de qualquer formação deste tipo no sistema de ensino regular, 

no pós-Abril de 1974” (Azevedo, 2009: 26). 

Só em 2004 é que o ensino profissional volta a ser uma prioridade com a 

possibilidade de expansão dos cursos profissionais às escolas secundárias públicas pelo 

Decreto-Lei nº 74/2004 de 26 de Março. Desta forma, as escolas passam a oferecer uma 

maior flexibilidade e permeabilidade na construção dos percursos formativos dos 

estudantes (Esteves & Branco, 2018). Apesar de legislada em 2004/05, a mudança só é 

concretizada em 2007 (Capucha, 2020), impulsionando um aumento drástico no número 

de alunos inscritos (Figura 1). Este diploma contraria a tendência anterior de gestão 

autónoma das escolas profissionais, passando agora a ser implementadas nas escolas 

secundárias a par com as outras ofertas educativas de ensino secundário da rede de 

pública. “A expansão do ensino secundário profissional começa a ser de novo muito 

rápida (o número de cursos e de alunos crescerá mais de 200% entre 1999 e 2009)” 

(Azevedo, 2009: 27-28). 
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“Ao longo de mais de 15 anos, o ensino profissional afirmou-se como um segmento do 

sistema de ensino com algumas especificidades: oferta formativa apresentada quase 

exclusivamente por escolas privadas, suportadas por financiamento público com origem 

nos fundos comunitários, com um número de vagas limitado (quatro vezes inferior à 

procura - cerca de 10.000 por ano), e padrões de qualidade, resultados escolares e 

empregabilidade confirmados em vários relatórios de avaliação externa” (Rodrigues, 

2010: 95). 

 

Fonte: Pordata 
 

Todavia, a carga horária dos cursos profissionais é reduzida em 500h, facto que, 

segundo Azevedo (2014), motivou inúmeras críticas pelas escolas, sindicatos e pelo 

Conselho Nacional de Educação.  

O quadro de relevância e revalorização do ensino profissional é motivado, em 

grande parte, pelas constantes diretrizes da União Europeia para uma maior promoção e 

cooperação dos estados-membros no desenvolvimento desta oferta de ensino. Em virtude 

disso, em 2000, o Conselho Europeu realiza uma reunião em Lisboa, da qual resultou a 

Estratégia de Lisboa, diligenciando uma série de objetivos estratégicos para a Europa. 
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Figura 1 

Evolução do número de alunos matriculados no ensino secundário profissional público e privado 
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“A expansão do ensino profissional, e em particular dos Cursos Profissionais, às escolas 

secundárias públicas vem ao encontro da Estratégia de Lisboa, salientando a perspetiva 

da aprendizagem ao longo da vida e visando igualmente uma aproximação gradual ao 

valor médio da procura deste tipo de ensino registado nos países europeus, em que metade 

dos alunos inscritos frequenta as vias profissionalmente qualificantes” (Esteves & 

Branco, 2018: 5). 

Posteriormente, em 2002, Portugal reforça o seu compromisso de cooperação no 

domínio da educação e formação, a nível europeu, com a Declaração de Copenhaga. 

“O desenvolvimento de uma educação e formação profissional de alta qualidade é parte 

integrante e crucial desta estratégia, nomeadamente em termos de promoção da inclusão 

social, coesão, mobilidade, empregabilidade e competitividade” (Comissão Europeia, 

2002: 1). 

O objetivo reside, em grande parte, na integração dos indivíduos num mercado de 

trabalho competitivo, essencialmente daqueles que se encontram em risco de exclusão 

social. Ora, as diretrizes da UE tendem a converter o ensino profissional numa via 

alternativa para os “excluídos”, não surpreendendo por isso que, posteriormente, as 

instituições educativas – que tendem a ser culpabilizadas pela “guetização” do ensino 

profissional – procedam de forma idêntica. Ou seja, muitas das vezes, assiste-se a um 

discurso da parte de especialistas de “culpabilização” das escolas, respetivos docentes e 

técnicos, pela tendência em “desvirtuar” o ensino profissional tornando-o numa via de 

segunda para aqueles com maiores dificuldades educativas e em perigo de abandono 

escolar. Portanto, é previsível esta atitude por parte das instituições educativas quando a 

própria União Europeia procede desta forma em diversos diplomas. 

 Na verdade, a UE não só influenciou o alargamento do ensino profissional, como 

foi definindo o paradigma em que este se inseria, claramente voltado para a “realização 

do mercado de trabalho europeu e de uma economia competitiva” (Comissão Europeia, 

2004), como se pode ver no Comunicado de Maastricht. 

“A prossecução do desenvolvimento dos sistemas de EFP, a fim de satisfazer as 

necessidades das pessoas e dos grupos em risco de exclusão social e de exclusão do 

mercado de trabalho, em especial os jovens em situação de abandono escolar precoce, as 

pessoas com baixas qualificações, os migrantes, as pessoas com deficiência e os 

desempregados” (Comissão Europeia, 2004: 2). 
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A nível nacional é implementada a iniciativa “Novas Oportunidades”, do 

Ministério da Educação e do Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social, que detém 

um importante papel na rápida expansão do ensino profissional. Esta iniciativa é 

desenvolvida como resposta às prioridades identificadas pela Comissão Europeia para 

Portugal, procurando elevar o patamar da qualificação generalizada dos portugueses para 

o nível secundário. 

“Esta iniciativa levou, de 2004 a 2010, a um acréscimo do número de matrículas no ensino 

secundário de 17%, sendo este crescimento negativo nos Cursos Científico-Humanísticos 

e de 200% nos Cursos Profissionais (DGEEC, 2012). Neste mesmo período, o número de 

alunos que concluiu o ensino secundário aumentou 70.4%, sendo este aumento de 207% 

no ensino profissional (DGEEC, 2012). Estes dados parecem sugerir que a 

“generalização” do ensino profissional contribuiu para o aumento da escolarização no 

secundário em Portugal” (Castro, 2014: 27-28). 

Em 2006, é novamente reforçada a necessidade de cooperação europeia para a 

educação e formação profissional com o Comunicado de Helsínquia, defendendo que o 

ensino profissional se deve dirigir a todos os sectores da população. 

 “Oferecendo percursos que sejam atraentes e mobilizadores para as pessoas com mais 

capacidades, mas simultaneamente abrindo perspetivas para as pessoas que apresentam 

desvantagens educacionais e risco de exclusão do mercado de trabalho” (Comissão 

Europeia, 2006).  

Apesar de as diretrizes já refletirem uma maior preocupação em consolidar o 

ensino profissional como uma via educativa para todos, a Comissão Europeia mantém 

uma visão redutora e dualista no modo como diferencia os estudantes, onde, por um lado, 

temos os “com capacidades” e, consequentemente, os sem capacidades. 

A reunião de Helsínquia reforça, ainda, a visão de uma Europa preocupada em 

manter a educação e formação profissional subordinada ao mercado de trabalho. “Na EFP 

os jovens devem adquirir as qualificações e as competências de que o mercado de trabalho 

precisa, numa perspectiva de empregabilidade e de aprendizagem ao longo da vida” 

(Comissão Europeia, 2006). 

Na verdade, apesar das tentativas em igualar os seus parceiros, Portugal mantinha 

em 2006 uma conjuntura muito díspar dos seus parceiros da Comunidade Europeia, 



 83 

apresentando resultados muito baixos de população com formação de nível secundário 

(Tabela 4). 

“A percentagem da população de 25-64 anos que atingiu pelo menos o nível secundário 

de educação era, em 2006, de 28% para Portugal, contra 90% na República Checa, 84% 

na Suécia, 83% na Alemanha, 82% na Dinamarca, 59% na Grécia, 53% na Polónia, 51% 

na Itália e 50% em Espanha (OCDE, 2008)” (Azevedo, 2014: 2). 

 

 

Tabela 4 

Percentagem da população, por faixa etária, dos países da OCDE (e países parceiros) que tenha 

atingido pelo menos o ensino secundário (2006) 

     Grupo etário 

   25 to 64  25 to 34  35 to 44  45 to 54  55 to 64  

P
a
ís

e
s 

O
C

D
E

 

 

Australia   67 80 68 63 52 

Austria  80 87 84 77 71 

Belgium  67 82 74 60 50 

Canada  86 91 89 85 76 

Czech Republic  90 94 94 89 84 

Denmark  82 88 84 78 76 

Finland  80 90 87 80 63 

France  67 82 72 61 52 

Germany  83 84 85 83 79 

Greece  59 75 67 53 34 

Hungary  78 86 82 77 66 

Iceland  63 67 67 64 51 

Ireland  66 82 71 58 41 

Italy  51 67 55 47 32 

Korea  77 97 90 62 37 

Luxembourg  66 78 67 60 55 

Mexico  32 39 36 28 17 

Netherlands  72 81 76 70 60 

New Zealand  69 78 72 69 55 

Norway  79 83 79 77 75 

Poland  53 64 51 49 44 

Portugal  28 44 28 20 12 

Slovak Republic  87 94 91 86 70 

Spain  50 64 55 43 27 

Sweden  84 91 90 82 73 

Switzerland  85 88 87 84 80 

Turkey  28 37 25 22 15 

United Kingdom  69 76 70 67 61 

United States  88 87 88 89 87 

        

 OCDE média  68 78 72 65 55 

 EU19 média  69 80 73 65 55 
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P
a
ís

e
s 

P
a
r
c
e
ir

o
s Brazil 2  30 38 32 27 11 

Chile 2  50 64 52 44 32 

Estonia  88 87 93 92 80 

Israel  80 86 82 76 70 

Russian Federation 3 88 91 94 89 71 

Slovenia   82 91 85 77 71 
1 Excluindo programas de nível ISCED 3C. 
2 Ano de referência 2004. 
3 Ano de referência 2002. 
Fonte: OECD, 2018.  

 

No ano de 2007 é criada a Agência Nacional para a Qualificação (ANQ), que em 

2013, após a aprovação do Decreto-Lei n.º 36/2012 de 15 de fevereiro, passaria a 

designar-se Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional (ANQEP). 

“A missão da ANQEP, I. P., de coordenar a execução das políticas de educação e 

formação profissional de jovens e adultos e de assegurar o desenvolvimento e a gestão do 

sistema de reconhecimento, validação e certificação de competências, visa, assim, 

melhorar a relevância e a qualidade da educação e da formação profissional, contribuindo 

para a competitividade nacional e para o aumento da empregabilidade” (Decreto-Lei n.º 

36/2012). 

Com efeito, a aposta no ensino profissional começa a revelar efeitos e o número de 

inscritos em cursos profissionais continua a crescer. Se no ano de 1999/00 estavam 

inscritos em cursos científico-humanísticos 264 973 estudantes (63%) e em cursos 

profissionais 29 100 (7%), passados dez anos, esses valores aumentam 

significativamente. Em 2009/10, o número de matriculados nos cursos científico-

humanísticos era de 197 582 (40%) e em cursos profissionais 107 266 (22%) (GEPE, 

2011) (Tabela 5). 

Paulatinamente, o ensino profissional mostrava-se como uma forma mais eficiente 

de conclusão do ensino secundário. As taxas de conclusão para o ensino científico-

humanístico em 1999/00 eram de 50,2% e em 2009/10 de 67%. Relativamente aos cursos 

profissionais, para os mesmos anos, evoluiu de 65,6% para 75,7%. Ao longo desses dez 

anos, a taxa de conclusão dos cursos profissionais manteve-se sempre acima da dos cursos 

científico-humanísticos (GEPE, 2011). 
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Tabela 5  

 Número e percentagem de alunos matriculados por modalidade de ensino (anos de 1999 e 

2009) 

 
1999/00 2009/10 

Modalidade n.º alunos 
 

n.º alunos 
 

Cursos científico-

humanísticos / gerais  

264 973 63,4% 197 582 40,8% 

Cursos tecnológicos  68 063 16,3% 14 577 3% 

Artístico 

especializado  

1 937 0,5% 2 348 0,5% 

Cursos profissionais  29 100 7% 107 266 22,2% 

Cursos de 

aprendizagem  

0 0% 17 619 3,6% 

Cursos CEF  0 0% 2 320 0,5% 

Cursos EFA  0 0% 41 773 8,6% 

Recorrente  53 632 12,8% 12 578 2,6% 

Processos RVCC  0 0% 86 956 18% 

Formações 

modulares  

0 0% 963 0,2% 

Total 417 705 100% 483 982 100% 

Fonte: GEPE (2010, 2011) 

 

III.2.2.1.2 Entre a afirmação de uma identidade própria e o estigma que 

persiste 

 

Em 2009, com o alargamento da escolaridade obrigatória para 12 anos, observa-

se um acréscimo de alunos a frequentar o ensino secundário, o que se reflete num novo 

aumento de alunos a frequentar o ensino profissional.  

As pressões políticas para o aumento do número de estudantes a frequentar o 

ensino secundário profissional são já um hábito, tanto por parte dos partidos nacionais, 

como dos organismos europeus. Azevedo (2014) indica que os discursos dos Governos 

defendendo metas de 50% de vagas do ensino secundário ocupadas pelas vias 

profissionalizantes tiveram início em 1999, pelo Ministro Guilherme d’Oliveira Martins. 

Este desiderato perdurou em 2006 e 2009 pelo Governo socialista e conserva-se até aos 

dias de hoje. 
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Não obstante o grande aumento de estudantes no ensino profissional, esta 

modalidade continua a apresentar uma expressão inferior aos Cursos Científico-

humanísticos (Figura 2). 

“Desde 2011, o governo (2011-2015) nunca procedeu a qualquer correção séria desta 

trajetória e nunca esclareceu o que pretende fazer a este propósito, de modo integrado e a 

prazo, englobando escolas secundárias e escolas profissionais, tendo apenas afirmado que 

pretende atingir a «nova meta» dos 50% de alunos do nível secundário a frequentar cursos 

profissionais” (Azevedo, 2014: 41). 

Fontes de Dados: DGEEC/ME-MCTES – Recenseamento Escolar, PORDATA 

 

Em 2020 são criados, por recomendação da OCDE, os concursos especiais de 

acesso ao ensino superior para os estudantes titulares dos cursos de dupla certificação do 

ensino secundário e cursos artísticos especializados, pelo Decreto-Lei n.º 11/2020, de 2 

de abril. Até ao momento, os jovens que frequentassem o ensino profissional e quisessem 

ingressar no ensino superior teriam que realizar os mesmos exames que os estudantes dos 

cursos científico-humanísticos, exames esses que assentavam nos programas e nas 
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Evolução do n.º de alunos matriculados no ensino secundário: total e por oferta educativa 
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Aprendizagens Essenciais dos cursos científico-humanísticos. Sucede que aos alunos do 

profissional é oferecido um ensino distinto que, ao contrário dos cursos científico-

humanísticos, não oferece uma preparação sistemática para os exames nacionais. 

“Foi concluído que o atual Concurso Nacional de Acesso, ao estar totalmente alinhado 

com o currículo das vias científico-humanísticas exige aos estudantes das vias 

profissionalizantes a realização de exames em matérias que não fazem parte do seu 

currículo, colocando esses estudantes em situação de desigualdade no acesso ao ensino 

superior e constituindo-se como um obstáculo à expansão do sistema educativo. (...) 

Recomendou, assim, a OCDE que o sistema de acesso ao ensino superior fosse revisto no 

sentido de se adaptar à diversidade de estudantes provenientes do ensino secundário e de 

avaliar adequadamente o tipo de competências dos mesmos, eliminando a desigualdade 

que atualmente se verifica entre os estudantes que realizam o nível secundário na via 

científico-humanística e nas vias profissionalizantes” (Decreto-Lei n.º 11/2020). 

Esta medida visa fomentar o acesso ao ensino superior por parte de alunos 

provenientes do ensino profissional, procurando trazer maior equidade no acesso ao 

ensino superior. 

“Esta nova possibilidade de acesso ao ensino superior, para a matrícula e inscrição no ano 

letivo de 2020/2021, em instituições de ensino superior públicas e privadas, alargou, 

assim, a base de recrutamento para o Ensino Superior. Só nas instituições do ensino 

superior universitário e politécnico públicas, foram abertas 2370 novas vagas, criadas no 

âmbito destes concursos especiais de acesso ao ensino superior para os estudantes que 

tenham concluído o nível secundário de educação, através das vias profissionalizantes e 

de cursos artísticos especializados” (Orvalho, 2020: 486). 

Embora consolidado e bastante expressivo no panorama educativo português, o 

ensino profissionalizante continua a ser visto por alguns como uma via com valor inferior 

aos cursos científico-humanísticos. Naturalmente, torna-se impossível dissociar a 

persistência de um estigma relativamente ao ensino profissionalizante do facto de ele 

tender a ser uma opção principalmente para estudantes de NSE mais baixo, cujos pais têm 

menores habilitações (OECD, 2008; Capucha et al., 2021; Amaral, 2022). 

Para Azevedo (2009; 2014) a origem e a manutenção do estigma são o resultado 

do modo como se implementaram as medidas políticas: 

“Se há escolas secundárias que se prepararam e continuam a preparar devidamente para 

responder a este novo desafio, com um enorme esforço e com qualidade, já é muito 
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visível, em muitas escolas secundárias, a marca liceal da sua matriz: a canalização fácil 

dos «meninos do insucesso» para os cursos profissionais, criando assim um novo tipo de 

«guetização» e uma nova «solução educativa» para os jovens que reprovam até ao 9º ano 

e que «não estão preparados para prosseguir estudos superiores». Isto era obviamente 

expectável, conhecendo-se o sistema de ensino português e o quadro institucional em que 

o ensino “liceal” é hegemónico” (Azevedo, 2014: 39). 

A manutenção do estigma poderá estar, igualmente, relacionada com atitudes dos 

técnicos e docentes dentro das próprias escolas (Rocha & Correia, 2020; Ferraz, 2020) 

que muitas das vezes veem no ensino profissionalizante “«um escape» para os estudantes 

poderem concluir o ensino secundário” (Ferraz, 2020: 228). 

“De facto, o ensino profissional aparece nos discursos dos professores como uma «tábua 

de salvação». Por um lado, porque resolve ou pelo menos adia o impacto que a pressão 

do aumento da escolaridade obrigatória colocou sobre as escolas. Por outro lado, porque 

o ensino profissional, para os estudantes que foram convencidos da responsabilidade do 

seu próprio insucesso escolar, pode ser apresentado como uma excelente oportunidade.” 

(Ferraz, 2020: 230) 

A canalização dos estudantes mais desfavorecidos para o ensino secundário 

profissionalizante é um fenómeno comum noutros países, conhecido como “cascata” 

(OECD, 2018) devido à queda de alunos para um caminho mais fácil quando lutam num 

caminho mais exigente (Liebowitz, et al., 2018). Tal facto levou a que a OCDE (2018) 

tenha sugerido: i) a intervenção de modo a assegurar que os estudantes não são 

canalizados para o ensino profissional apenas porque estão com dificuldades na escola; 

ii) a investigação sobre “se a sobrerrepresentação de estudantes socioeconomicamente 

desfavorecidos na via profissional resulta de uma desigualdade de oportunidades para 

estes estudantes” (Liebowitz, et al., 2018: 178- 179). 

Em 2021 foi avaliado um conjunto de medidas apoiadas pelo Fundo Social 

Europeu, orientadas para a promoção do sucesso educativo, para o combate ao abandono 

escolar precoce e para a empregabilidade e prosseguimento de estudos dos jovens, do 

qual resultou um relatório final intitulado “Avaliação do contributo do Portugal 2020 para 

a Promoção do Sucesso Educativo, Redução do Abandono Escolar Precoce e 

Empregabilidade dos Jovens” (2021). O estudo é enquadrado no Plano Global de 

Avaliação do PT 2020 e no Plano de Avaliação do Programa Operacional Capital 

Humano (POCH), sendo a equipa de avaliação constituída por Luís Capucha, Catarina 
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Pereira e Rui Godinho. Desse mesmo relatório resultam algumas considerações 

relativamente ao perfil dos jovens estudantes de cursos profissionais e de cursos 

científico-humanísticos, resumidas na Tabela n.º 6. 

Tabela 6  

Caracterização do perfil dos alunos dos cursos científico-humanísticos e dos cursos 

profissionais 

Contexto sociográfico 

familiar, condições materiais 

e percurso académico dos 

alunos 

Cursos 

Científico-

humanísticos 

Cursos Profissionais 

(POCH) (não POCH) 

Habilitação 

mais elevada 

dos 

progenitores 

Ensino 

superior 

28.7% 6,7% 8.9% 

Secundário 27,7% 18,6% 18,1% 

EB3 20,8% 26,4% 28,0% 

EB2 17,2% 32,1% 26,6% 

EB1 5,2% 15,7% 17,1% 

Sem formação 0,4% 0,5% 1,3% 

Apoios 

escolares no 

9º ano 

Sem apoio 64.5% 46.8% 

Escalão A 17.4% 30,4% 

Escalão B 18.1% 28.8% 

Recursos 

tecnológicos 

Computador 74,0% 65,4% 58,8% 

Internet 70,9% 57,9% 53,1% 

Computador e 

internet 

70,4% 57.5% 52,7% 

Classificação 

na prova 

final de 

matemática 

no 9º ano 

1 7,1% 22,8% 26,2% 

2 30,2% 53,4% 52|3% 

3 29,4% 19,1% 17,3% 

4 24,8% 4,3% 4,3% 

5 8,5% 0,3% 0,0% 

Classificação 

na prova 

final de 

português 

no 9º ano 

1 0,1% 0,7% 0,0% 

2 17,2% 45,4% 41,9% 

3 51,1% 47,6% 48,8% 

4 27.5% 6,2% 9,3% 

5 3,9% 0,1% 0,0% 

Fonte: Capucha et al, 2021. 
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De acordo com a Tabela n.º 6, é evidente o perfil socioeconomicamente 

desfavorecido dos jovens provenientes de cursos profissionais. Por sua vez, os alunos dos 

cursos científico-humanísticos tendem a ter melhores condições de vida e progenitores 

mais escolarizados. Ou seja, aparentemente, diferentes níveis socioeconómicos traduzem-

se em diferentes trajetórias educativas. 

“Existe uma diferenciação no perfil sociográfico entre os alunos dos CP e os alunos dos 

CCH, bem como diferenças nos seus percursos escolares e que, em geral, os indicadores 

são mais favoráveis aos alunos dos CCH” (Capucha et al., 2021: 24) 

Por conseguinte, esta segmentação social das vias educativas está, também, 

plasmada na proporção de estudantes com bolsas de Ação Social Educativa9 por via 

educativa. Segundo o CNE, durante o ano letivo de 2019/20, os alunos dos cursos 

profissionais beneficiaram em maior proporção das bolsas de ASE (16% dos alunos no 

escalão A e 15% no escalão B) do que os cursos científico-humanísticos (9,9% no escalão 

A e 11,7% no escalão B) (CNE, 2021). 

Apesar da diferenciação no perfil socioeconómico dos alunos matriculados em 

cursos profissionalizantes, que aponta para uma possível segregação das vias de ensino, 

há ainda investigadores que consideram que a via profissional é “espetacular e única” 

(Capucha et al., 2021). 

“São cursos que exigem mais, são mais difíceis, complexos e exigentes, mas tornam a 

vida escolar de mais fácil digestão, conferindo-lhe um sentido de utilidade determinante 

(...) Porque é vista tantas vezes, ainda hoje, a educação profissional como se fosse de 

segunda? Ela é de primeira” (Capucha, 2020: 450- 451) 

“Pelo seu valor como opção educativa, nomeadamente por permitir simultaneamente a 

conclusão do secundário e a obtenção de uma qualificação profissional reconhecida no 

mercado, os cursos profissionais e do sistema de aprendizagem são o fator explicativo 

principal da redução do abandono escolar precoce, que pode ser classificada com a pouco 

ortodoxa expressão «espetacular e única»” (Capucha et al., 2021: 105) 

 
9 A Ação Social Educativa (ASE) foi implementada em 1971 e visa prevenir o abandono escolar e a 

exclusão social. A atribuição do escalão da bolsa é determinada pelo posicionamento nos escalões de 

rendimento para atribuição de abono de família. O ASE é responsável pela gratuitidade de refeições na 

cantina escolar (no caso do escalão A e 50% no escalão B), pela comparticipação em material e transporte 

escolares. 
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Assim, se por um lado se afirma que é uma via para todos e não apenas para os 

que se encontram em dificuldades na escola, por outro lado, assume-se que, apesar dos 

esforços, o ensino profissionalizante tem sido fruto de uma considerável segregação 

social: 

“A educação profissional, como se viu na análise contrafactual, é a principal resposta de 

acolhimento dos alunos com trajetos escolares marcados pela retenção. Adicionalmente, 

recolheram-se evidências de que constitui também uma resposta para alunos com 

percursos nas modalidades alternativas do ensino básico, o que levanta o problema de se 

estar a constatar na prática o que na teoria se quer evitar, a constituição de vias escolares 

profissionalizantes em fila, desde níveis do básico até ao secundário.” (Capucha, et al. 

2021: 105) 

Concluindo, apesar de o fenómeno ser objeto de interpretações divergentes, é 

inegável que o estigma ainda existe. Na verdade, o reconhecimento do ensino profissional 

está também dependente da aceitação e reconhecimento no mercado de trabalho. Este só 

será socialmente reconhecido se o “mundo do trabalho oferecer aos diplomados 

oportunidades de carreira e de salário que justifique o investimento realizado” (Alves, 

2020: 456). 

 

III.3 Trajetos dos estudantes dos cursos cientifico-humanísticos e profissionais: o 

prosseguimento de estudos e a integração no mercado de trabalho. 

 

Neste capítulo pretende-se realizar um levamento da literatura existente sobre as 

trajetórias dos estudantes após a conclusão do ensino secundário, quer pela via científico-

humanística, quer e pela via profissional, de modo a descortinar possíveis tendências 

relacionadas com o estatuto socioeconómico dos alunos e das suas famílias. Pretende-se, 

também, compreender como se efetiva a integração no mercado de trabalho após a 

conclusão do secundário, os vínculos laborais e os rendimentos dos jovens consoante as 

suas habilitações. 

Um primeiro ponto a assinalar é o de que a via profissional parece estar associada 

a menores taxas de acesso ao ensino superior quando comparada com a via científica-

humanística (Capucha et al, 2021; Amaral, 2022). 

“Grande parte da desigualdade no acesso ao ensino superior resulta da incapacidade de 

alcançar as qualificações necessárias devido a desigualdades nos níveis de ensino 
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anteriores - por exemplo, a escolha da escola secundária ou a escolha de uma escola 

profissional influenciará fortemente o acesso ao ensino superior (Commission of 

European Communities, 2006; Koucký et al., 2010; Marcenaro-Gutierrez et al., 2007; 

Wößmann & Schütz, 2006) e, em geral, os sistemas de educação não têm sido bem 

sucedidos em quebrar esta ligação (OECD, 2008, p. 17)” (Amaral. 2022:27) 

A dificuldade dos estudantes oriundos do profissional em aceder ao ensino 

superior é observada em vários países, tal como referido no relatório da Rede Eurydice 

(2010): 

“Alguns países (incluindo Áustria, França, Alemanha, Hungria, Irlanda e Suíça) referem 

características especificas dos seus sistemas educativos que têm um impacto negativo na 

igualdade de oportunidades e no alargamento da participação. As características mais 

referidas estão relacionadas com o encaminhamento precoce de crianças e políticas de 

seleção nas escolas secundárias. Nos sistemas que tendem para uma estratificação 

educativa precoce, os estudantes de meios socioeconómicos mais baixos são 

estatisticamente mais propensos a “optar por” (ou a não ter opção a não ser) uma via de 

formação profissional, a partir da qual é mais difícil prosseguir para o ensino superior” 

(Eurydice, 2010: 29). 

De facto, apesar de tanto os cursos científico-humanísticos como os cursos 

profissionais possibilitarem o prosseguimento dos estudos para o ensino superior, os 

primeiros concedem uma preparação mais direcionada para esse desígnio, o que se reflete 

num maior número de alunos a ingressar no ES após a conclusão do secundário, como 

podemos ver na tabela 7. 
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Tabela 7  

Situação após 1 ano da conclusão do ensino secundário por ano letivo e oferta educativa 

Ano de 

conclusão do 

ensino 

secundário 

Situação após 1 ano 

Estuda numa IES em 

cursos CET ou TeSP 

Estuda numa IES 

para grau superior 

Não encontrado a 

estudar em IES 

CCH CP CCH CP CCH CP 

2010/11 
0% 6% 81% 11% 19% 83% 

2011/12 
1% 7% 79% 8% 20% 85% 

2012/13 
1% 10% 78% 4% 21% 87% 

2013/14 
1% 10% 79% 6% 20% 84% 

2014/15 
1% 10% 79% 5% 20% 85% 

2015/16 
1% 10% 79% 6% 20% 84% 

2016/17 
1% 12% 79% 6% 20% 82% 

2017/18 
1% 13% 79% 5% 20% 82% 

2018/19 
1% 13% 79% 6% 20% 82% 

2019/20 
1% 12% 80% 12% 19% 76% 

Fonte: DGEEC, 2020a 

Mediante a leitura da tabela 7 é evidente que, desde 2010/11, os alunos que 

concluem o secundário através dos cursos científico-humanísticos tendem a ingressar 

numa instituição do ensino superior numa proporção de cerca de 80%. Por outro lado, 

durante os 10 anos em análise, a proporção de alunos oriundos dos cursos profissionais a 

ingressar no ensino superior não ultrapassa os 12% (sendo o valor mediano 6%). 

A diferença entre as duas ofertas educativas é evidente, com uma percentagem de 

jovens que continua a estudar após o secundário significativamente mais elevada nos 

cursos científico-humanísticos (DGEEC, 2020). O grupo de alunos que prossegue os 

estudos, independentemente da oferta frequentada durante o ensino secundário, é 

proveniente de famílias mais escolarizadas (Capucha et al.,2021). 

O tipo de ofertas frequentadas nos pós-secundário é, também, muito distinto, com 

uma clara preferência dos alunos vindos dos cursos científico-humanísticos pelas 

licenciaturas, enquanto os alunos provenientes dos cursos profissionais tendem a 

frequentar Cursos Técnico Superiores Profissionais (DGEEC, 2020). 
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No que concerne à inserção no mercado de trabalho, encontramos alguns dados 

contraditórios. Capucha et al. (2021) defendem o valor dos cursos profissionais no 

mercado de trabalho em comparação com os cursos científico-humanísticos:  

“O abandono escolar precoce (tal como, em larga medida, a conclusão do secundário nas 

vias científico-humanísticas, que não oferecem preparação adequada para o ingresso no 

mercado de trabalho) repercute-se ou em maior exposição ao desemprego, ou em maior 

probabilidade de integração de segmentos do mercado de trabalho de pior qualidade, mal 

remunerados, precários, com passagens pelo desemprego e pelo subemprego” (Capucha 

et al., 2021: 11-12). 

Contudo, dados do CNE parecem apontar para consequências diferentes: 

“Em 2018, na UE28, a taxa de emprego dos diplomados pelas vias do ensino profissional 

(80,5%) foi superior à dos graduados pelo ensino secundário geral (73,9%), mas em 

Portugal as duas taxas são praticamente idênticas, com 84,6% e 84,5%, respetivamente” 

(CNE, 2020: 409). 

Outras investigações (Rocha & Correia, 2020) remetem para a precaridade laboral 

encontrada nos jovens que concluíram os cursos profissionalizantes: 

“Encontramos também alguma desilusão por parte dos jovens que, após frequência de 

uma formação de dupla certificação, escolar e profissional, não veem reconhecidas as 

suas competências nem a sua mais-valia pelos empregadores, como se pode constatar 

pelos baixos salários praticados e as condições de trabalho pouco atrativas, em especial 

em fileiras de forte pressão e elevada rotatividade, como seja, a hotelaria, restauração, o 

comércio ou os serviços” (Rocha & Correia, 2020: 462). 

Efetivamente, os estudos relativos às vantagens da formação profissional na 

inserção no mercado de trabalho apresentam algumas contradições ou, pelo menos, 

resultados que precisam de ser interpretados com cuidado. Por um lado, alguns estudos 

afirmam que os jovens oriundos destas vias tendem a ter mais vantagens no mercado de 

trabalho quando comparados com os que concluíram o ensino secundário pela via 

científica-humanística (Capucha et al., 2021); por outro lado, segundo a OCDE (2020), 

essa vantagem tende a enfraquecer ao longo da vida. 

“Among adults with upper secondary or post-secondary non-tertiary education as their 

highest attainment, the employment advantage for those with a vocational qualification 

as compared to those with a general qualification tends to weaken over their lifetimes. In 
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some countries, such as the Czech Republic, France and Mexico, the initial employment 

benefit of a vocational qualification turns into a disadvantage for adults age 35 and over.” 

(OECD, 2020: 69) 

Acresce que, segundo o Observatório de Trajetos dos Estudantes do Ensino 

Secundário (2020), os jovens com formação profissional são mais suscetíveis a uma 

condição NEET10 (Not in employment, education or training). Ora, uma vez mais, estes 

dados são incoerentes dado o suposto benefício da formação profissional no mercado de 

trabalho. De acordo com o OTES, em 2019, a maioria dos jovens NEET eram oriundos 

de cursos profissionais (70%), contrastando com 24% de jovens provenientes de cursos 

científico-humanísticos. A maioria destes jovens pertencia a famílias com baixas 

habilitações escolares: 66% destas detinham, no máximo, o 3.º ciclo do ensino básico e 

apenas 9% o ensino superior (DGEEC & OTES, 2020: 38). Este fenómeno é estudado 

pelo International Labour Office (2020), que compara a formação secundária com a 

formação superior, alegando que “as taxas NEET diminuem em quase todo o lado com o 

aumento do nível de educação” (International Labour Office, 2020: 115). 

“Os jovens com formação profissional são mais propensos a trabalhar num emprego 

automatizável do que aqueles com um diploma universitário. Uma vez que existem 

poucas alternativas seguras relacionadas com as competências a profissões em alto risco 

de automatização, os jovens com menos competências e com formação profissional 

podem ter de mudar de um emprego precário para outro e podem acabar por tornar-se 

num NEET” (International Labour Office, 2020:15). 

Ainda que os cursos profissionais apresentem um impacto negativo sobre a 

matrícula no ensino superior, parecem ter um importante papel no cumprimento da 

escolaridade obrigatória para os alunos mais desfavorecidos, permitindo que estes 

concluam pelo menos o nível secundário. Isso deve-se, essencialmente, ao facto de os 

cursos profissionais terem apresentado, ao longo dos anos, taxas mais baixas de retenção 

e abandono do que os cursos científico-humanísticos, aumentando a probabilidade de os 

jovens concluírem o ensino secundário antes de atingirem a maioridade. Desse modo, o 

risco de abandono escolar sem a obtenção do nível de ensino secundário diminui.  

 
10 O termo NEET é utilizado para se referir aos jovens que não trabalham, não estudam nem seguem uma 

formação. O termo “nem-nem” também é usado frequentemente para se referir aos jovens que “nem 

estudam, nem trabalham”.  
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“O seu impacto nos níveis de conclusão do ensino secundário é estatisticamente 

significativo, sendo nesse aspeto relevante o impacto nessa variável estrutural. Eles não 

apenas resultam mais efetivos do que os cursos científico-humanísticos, como ainda 

permitem que estudantes oriundos de famílias com menos recursos e com outros atributos 

preditores de insucesso (por exemplo, não possuidores de equipamento informático, 

menos escolarizadas, imigrantes, mais velhos, do sexo masculino, que geralmente 

apresentam piores resultados escolares) consigam, afinal, atingir o objetivo” (Capucha, 

et al., 2021: 105). 

Apesar disso, certas características tidas como vantajosas no ensino 

profissionalizante têm vindo a perder alguma força. As taxas de retenção/desistência dos 

cursos científico-humanísticos têm vindo a diminuir (Figuras 3 e 4) e as taxas de 

transição/conclusão a aumentar. A taxa de conclusão dos científico-humanísticos tem-se 

aproximado de tal forma dos cursos profissionais/tecnológicos que, em 2020 chegou 

mesmo a ser superior nos cursos científico-humanísticos11, do que nos cursos 

profissionais/tecnológicos (Figuras 5 e 6) (CNE, 2021).  

 
11 Estes resultados poderão ter sido influenciados pelo contexto pandémico, que introduziu alterações nas 

condições de conclusão dos cursos científico-humanísticos. Neste ano os estudantes foram dispensados da 

realização de exames nacionais, tendo apenas que realizar provas às disciplinas que servem para ingresso 

no ensino superior (caso assim o decidissem). Esta conjuntura poderá ter conduzido à melhoria observada 

nos cursos científico-humanísticos, embora a aproximação das taxas de conclusão/transição e 

retenção/desistência das duas vias educativas seja anterior a 2020. 
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Fonte: DGEEC, 2021 

Figura 3 

Taxa de retenção e desistência, por ano letivo e via educativa de nível secundário (ensino 

público e privado) 
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Figura 4 

Taxa de retenção e desistência, por ano letivo, ano de escolaridade e via educativa de nível 

secundário (ensino público e privado) 
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Figura 5 

Taxa de transição/conclusão, por ano letivo e via educativa de nível secundário (ensino 

público e privado) 
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Em suma, os dados parecem apontar para uma tendência dos mais desfavorecidos 

optarem pelo ensino profissionalizante, sendo que as vantagens na inserção no mercado 

de trabalho são controversas e não existem estudos que comprovem uma maior ou menor 

recompensa salarial em qualquer das vias de nível secundário.  

 

III.4. O ensino superior e a integração no mercado de trabalho 

 

Em Portugal, verifica-se uma correlação positiva entre o nível de escolaridade e a 

taxa de emprego, sendo a taxa de emprego entre a população com formação superior 15,7 

pp. acima da taxa de emprego dos que têm, no máximo, o ensino básico (CNE, 2020). 

Concomitantemente, a taxa de desemprego é menor na população mais qualificada: 5,4% 

em Portugal e 3,9% na UE 12(CNE, 2020).  

 
12 No ano de 2019, a taxa de desemprego dos residentes em Portugal com idades entre os 20 e os 64 anos 

foi: i) 3,9% para os que possuem qualificação CITE nível 5-8; ii) 6,9% para os que possuem o nível 3-4 

CITE; iii) 6,9% para os que possuem nível 0-2 CITE (CNE, 2020). 
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Figura 6 

 Taxa de transição/conclusão, por ano letivo, ano de escolaridade e via educativa de nível 

secundário (ensino público e privado) 
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“Em média nos países da OCDE, as pessoas com idades compreendidas entre os 25 e os 

64 anos com habilitações abaixo do ensino secundário que trabalham a tempo inteiro 

ganham 22% menos do que as pessoas com habilitações do ensino secundário, enquanto 

os trabalhadores a tempo inteiro com habilitações do ensino superior têm uma vantagem 

salarial de cerca de 57%” (OECD, 2021: 85). 

Ora, como já pudemos constatar no capítulo relativo à mobilidade social, possuir 

um diploma de ensino superior aparenta ser a forma mais plausível de ascender 

socialmente, podendo levar a uma remuneração mais elevada e, consequentemente, a uma 

melhor qualidade de vida. Assim sendo, se as classes mais desfavorecidas revelam 

menores probabilidades de frequentar o ensino superior, os processos de ascensão social 

destas classes poderão estar comprometidos.  

De facto, as desigualdades de oportunidades traduzem-se em diferentes 

probabilidades de acesso ao ensino superior e em percursos com “padrões socialmente 

diferenciados na frequência de determinados graus, instituições ou formações” (Martins 

et al., 2018: 45). Importa, por isso, compreender quais os fatores que pesam na decisão 

de ingressar no ensino superior e de que forma as instituições educativas se mobilizam, 

ou não, para contrariar estes fenómenos. 

Em Portugal, o ensino superior público não é totalmente gratuito, implicando o 

pagamento de propinas, sendo que para o ano letivo de 2021-2022 o valor máximo da 

propina anual a fixar pelas instituições públicas não pode ser superior a 697€ (para as 

licenciaturas e mestrados integrados).13 Contudo, são disponibilizadas bolsas de estudo 

aos estudantes economicamente mais desfavorecidos de forma a possibilitar-lhes a 

frequência do ensino superior. Pese embora esses apoios, a participação no ensino 

superior é, ainda, uma utopia para muitos jovens das classes populares.  

Apesar da existência de bolsas de estudo para o ensino superior, a gratuitidade não 

se configura como condição suficiente para a participação, sendo necessário que os 

sujeitos atribuam sentido a essa participação e gozem de condições que lhes permitam 

adiar a entrada no mercado de trabalho. Os “salários-não-recebidos” de que nos fala 

Schultz (1963/1973) têm um enorme poder na decisão. O prolongamento no tempo do 

percurso de formação implica uma série de salários que o estudante deixa de receber por 

não estar a participar ativamente no mercado de trabalho.  

 
13 Fonte DGES, disponível em https://www.dges.gov.pt/pt/pagina/propinas, acedido a 19 de Maio de 2022. 

https://www.dges.gov.pt/pt/pagina/propinas
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“A partir das escolas secundárias, e, em muitos casos, antes de terminarem a instrução 

primária, os estudantes poderiam atender à própria manutenção, com saldo, em empregos 

adequados às suas idades e experiências. Assim, aparece, aqui, um custo potencial por 

frequentarem a escola, de valor equivalente ao salário que os estudantes deixam de 

receber” (Schultz, 1963/1973: 43-44). 

A entrada no ensino superior provoca um atraso no início da vida profissional 

ativa dos jovens, o que pode implicar um esforço muito significativo para as suas famílias. 

Esta decisão torna-se ainda mais importante quando a família do estudante depende da 

existência de mais um salário para subsistir. 

Efetivamente, os jovens pertencentes a contextos mais desfavorecidos têm menos 

probabilidades de prosseguirem os estudos (DGEEC, 2016). Se nas classes mais 

favorecidas frequentar a universidade é, normalmente, assumido como evidente e como 

apenas mais um passo na formação académica dos jovens, nas classes mais 

desfavorecidas as experiências são muito diferentes. 

“Constata-se que a taxa de prosseguimento de estudos é maior para os alunos com 

menores apoios ASE e para os alunos cujas mães têm habilitações literárias mais 

elevadas. Entre estas duas variáveis, e embora elas estejam correlacionadas entre si, uma 

inspeção dos gráficos sugere que a habilitação da mãe parece ter um efeito maior nas 

taxas de prosseguimento de estudos do que o escalão ASE. Dito de outra forma, embora 

as dificuldades económicas da família sejam uma variável explicativa importante para as 

decisões de prosseguimento de estudos, o nível escolar da família do aluno aparenta ser 

uma variável ainda mais importante” (DGEEC, 2016: 20). 

Podemos concluir que, com efeito, as classes sociais mais desfavorecidas e os 

filhos cujas mães possuem níveis educativos mais baixos tendem a revelar taxas de 

prosseguimento de estudos mais baixas.  Na verdade, os estudantes que não pertencem à 

primeira geração da família a ingressar no ensino superior estão em situação de vantagem 

social: 

“Primeiro, porque podem beneficiar da ajuda e orientação dos pais no processo de escolha 

e candidatura. Segundo, porque ter pais diplomados do ensino superior está muitas vezes 

associado a uma situação financeira melhor que permite que as escolhas sejam feitas de 

forma mais livre” (EDULOG, 202: 10). 
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Ou seja, quando os estudantes de classes desfavorecidas não prosseguem os seus 

estudos para o ensino superior, a probabilidade de ascenderem socialmente fica altamente 

comprometida, o que – mantendo-se a conjuntura – poderá influenciar, também, a 

probabilidade dos seus descendentes frequentarem o ensino superior. Estamos perante um 

duplo fator de risco, em concreto para a geração atual e para as gerações futuras.  

As desigualdades socioeconómicas parecem refletir-se, igualmente, nas opções 

dos jovens e das famílias aquando da escolha entre o ensino universitário e o ensino 

politécnico. As bolsas de estudo são atribuídas em maior quantidade no ensino politécnico 

do que no ensino universitário, o que reforça a ideia de que (i) os estudantes que 

frequentam o ensino politécnico provêm de contextos mais desfavorecidos e que (ii) será 

mais difícil para os estudantes mais desfavorecidos ingressar nas universidades 

(EDULOG, 2019, 2021). Acresce que os estudantes que terminam a sua formação em 

universidades têm menor propensão ao desemprego do que os que terminam a formação 

em institutos politécnicos, o que poderá estar relacionado com o facto de os institutos 

politécnicos receberem uma maior proporção de alunos em situação de desvantagem 

socioecónomica, “sendo uma maior propensão ao desemprego um reflexo das 

desigualdades já existentes no momento do acesso, e não uma falha do ensino politécnico 

no cumprimento da sua missão” (EDULOG, 2021: 14). 

“Em 2017/2018, no ensino público politécnico, a percentagem de bolseiros inscritos pela 

primeira vez rondava os 37%, enquanto no ensino público universitário era de 28% (...) 

A proporção de alunos inscritos no ensino superior universitário público cujo pai/mãe tem 

curso superior é o dobro da encontrada no ensino politécnico público” (EDULOG, 2021: 

10) 

Sobre esta temática, refira-se que não são apenas os fatores económicos a carregar 

um peso significativo na decisão. Os fatores culturais têm, também, uma enorme 

importância. O desconhecimento acerca do ensino superior e a falta de representatividade 

pode revelar-se um grande obstáculo para os jovens de classes mais desfavorecidas, 

levando-os, muitas vezes, a um menor sentimento de pertença (OECD, 2022). 

Apesar de a formação superior criar uma proteção social e económica altamente 

benéfica para os grupos mais desfavorecidos, estes frequentemente possuem barreiras 

materiais e culturais que dificultam o acesso a esse grau de ensino (McNamara et al, 

2017). 
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“Por conseguinte, as pessoas com baixos níveis socioeconómicos são mais propensas a 

desenvolver perceções menos favoráveis sobre a possibilidade de acesso a um lugar na 

universidade, menos confiança na relevância pessoal e profissional do ensino superior e 

podem ser mais propensas a experimentar um afastamento das culturas universitárias” 

(Tavares et al, 2022: 230). 

Nos diversos testemunhos recolhidos por Archer, Merryn e Ross (2005), foi 

notório o receio de perda de identidade, de não se sentir incluído ou de “ficar igual aos 

outros”. Esses medos poderão levar os indivíduos a encontrar formas de resistência, tais 

como a escolha de universidades menos prestigiadas pela expectativa de uma inclusão 

mais facilitada, ou, já dentro da universidade, a escolha de cursos específicos, de grupos 

de estudo ou locais de estudo particulares, subvertendo o poder da mudança. 

“Para os candidatos da classe trabalhadora, a importância de se «enquadrar» e de se 

«sentir confortável» dentro de uma instituição pode significar que são dissuadidos de se 

candidatarem a universidades «prestigiadas», que transmitem a mensagem de que tais 

lugares «não se destinam a pessoas como nós» através de um hábito institucional que 

afasta os «outros» (ou seja, estudantes da classe trabalhadora) Maguire et al., (ibid.)” 

(Archer et al., 2005: 17). 

Em suma, as origens sociais parecem ter influência no prosseguimento dos 

estudos, no tipo de instituições e no tipo de cursos que os jovens escolhem, tal como 

discutido no capítulo anterior. 

Assim, o ensino superior é um dos principais responsáveis pela mobilidade social 

e pela diminuição das desigualdades. Por conseguinte, os jovens que concluem o ensino 

superior, para além de auferirem melhores salários, revelam menores dificuldades em 

encontrar emprego e em regressar ao mercado de trabalho. 

“O ensino superior oferece às pessoas melhores chances de se manterem empregadas e 

de evitarem o desemprego ou mesmo a inatividade, quando comparado com o ensino 

secundário. Estes benefícios estendem‐se aos desempregados diplomados pelo ensino 

superior, que gozam de maior facilidade em encontrar emprego e menor risco de se 

tornarem inativos. Mesmo no caso da inatividade, os diplomados do ensino superior 

voltam ao mercado de trabalho mais facilmente” (Figueiredo et al., 2017: 20). 

A conclusão do ensino superior revela benefícios que ultrapassam a questão 

económica, estando também associada a melhor saúde e a estilos de vida mais saudáveis. 
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“A esperança de vida tem aumentado nos países da OCDE, incluindo Portugal, embora 

persistam desigualdades, em particular entre os sexos e níveis socioeconómicos. Esse 

nível é frequentemente aproximado pelo nível de escolaridade. De facto, os portugueses 

com frequência ou conclusão de um curso superior vivem mais tempo do que aqueles que 

ficam pela frequência ou conclusão do ensino secundário (DGS, 2015)” (Figueiredo et 

al., 2017: 22). 

À lista de benefícios acrescem ainda um maior grau de satisfação com a 

democracia e participação eleitoral: 

“A educação superior está associada a um conjunto de comportamentos que 

denominamos de virtuosos do ponto de vista coletivo: maior envolvimento social e 

político, maior capacidade cognitiva para interpretar fenómenos sociais, maior tolerância, 

maior confiança nas instituições” (Figueiredo et al., 2017: 26). 

Dito isto, a posse de um diploma no ensino superior constitui-se como a forma 

mais provável de ascender socialmente, permitindo quebrar o ciclo da reprodução social 

e revelando consequências na qualidade de vida das pessoas que ultrapassam a questão 

financeira. A formação superior tornou-se um motor fundamental do desenvolvimento 

económico e social das sociedades à medida que o mercado de trabalho se torna cada vez 

mais baseado no conhecimento (OECD, 2021). 

Em suma, como já amplamente estudado, a equidade no ensino superior é 

influenciada por diversos fatores como: i) o financiamento dos sistemas de ensino 

superior; ii) as condições e experiências familiares antecedentes – as desigualdades 

socioeconómicas das famílias, o desempenho escolar e habilitações dos pais e o histórico 

familiar de participação no ES; iii) a organização dos sistemas de ensino secundário, 

sabendo-se que os sistemas altamente segregadores, principalmente em idades precoces, 

prejudicam os mais desfavorecidos; iv) a influência dos pares em relação à decisão de 

matrícula e prosseguimento dos estudos; v) a articulação entre o ensino secundário e o 

ensino superior (OECD, 2008). 

Por todos os motivos anteriormente discutidos, argumentamos a necessidade de 

incentivar e fomentar o acesso ao ensino superior por parte das classes mais 

desfavorecidas a fim de promover uma efetiva igualdade de oportunidades e aumentar a 

justiça social. 
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Este trabalho surge após estudos de Ferraz, Neves e Nata (2019, 2018, 2018a, 

2016) que apontam, por um lado, para a incapacidade de o programa TEIP diminuir o 

diferencial entre as escolas TEIP e não-TEIP no que se refere às classificações nos exames 

nacionais do ensino secundário e, por outro, para um provável encaminhamento dos 

alunos TEIP para ofertas educativas profissionalizantes. A ser verdade, tal levantaria 

questões sobre a eficácia do próprio programa de educação compensatória, pois este 

poderia estar a promover uma segregação das vias educativas, reforçando precisamente 

as desigualdades que pretende combater. Por conseguinte, partimos das conclusões e 

hipóteses levantadas pela anterior investigação de Ferraz (2020), articulando e 

confrontando o conhecimento daí resultante com novos dados. 

Ferraz, Neves e Nata (2019) estudaram os programas TEIP ao longo de 13 anos, 

analisando cerca de 4 milhões de exames nacionais, o que corresponde à totalidade dos 

exames nacionais realizados no ensino secundário entre os anos letivos de 2001/02 e 

2015/16. Os referidos exames correspondem às provas realizadas exclusivamente por 

alunos internos, matriculados em ofertas educativas científico-humanísticas. Portanto, 

não são considerados os exames realizados por estudantes externos, a fim de evitar afetar 

os resultados das escolas em análise pelas classificações de estudantes autopropostos e de 

estudantes provenientes de outras escolas. 

No que concerne à evolução da média das classificações nos exames nacionais, o 

trabalho de Ferraz (2020) mostra que as escolas TEIP mantêm valores sempre abaixo das 

não-TEIP, tal como observável na Figura 7. 
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Fonte: Ferraz (2020). 

 

Conclui-se, desta forma, que o fosso entre as escolas não-TEIP e as escolas das 

diferentes fases TEIP tem vindo a aumentar no que se refere às classificações dos exames 

nacionais do secundário, particularmente nas escolas TEIP2 da 2.ª e 3.ª fases. Os 

agrupamentos que aderiram ao programa TEIP na sua 4ª fase (comumente designado 

programa TEIP 3), ou seja, no ano letivo 2012/13, apresentam melhores resultados, 

mantendo uma distância mais estável em relação às escolas não-TEIP. 

“Apesar de alguns (curtos) períodos de redução das diferenças (por exemplo, entre 

2013/2014 e 2015/2016), o fosso ainda é grande quando comparado com o do período 

pré-TEIP (2001/2002 a 2005/2006), e os valores actuais são piores do que aqueles em que 

as escolas da Fase 1 e das Fases 2 e 3 aderiram ao programa. (...) A principal conclusão 

parece ser que a tendência geral para os dois primeiros lotes de escolas tem sido de um 

aumento sistemático ao longo dos anos, e que a inscrição no programa não parece ter 

qualquer efeito sobre esta tendência geral” (Ferraz, 2020: 142). 

Não obstante as classificações dos exames nacionais não se constituírem como o 

único fator representativo do sucesso de uma escola, não podemos descurar a importância 

destas na vida académica dos estudantes, especialmente para aqueles que pretendam 

candidatar-se ao ensino superior. A entrada no ensino superior depende fortemente destes 

Figura 7  

Evolução das diferenças nas classificações dos exames nacionais (z-scores) no ensino 

secundário entre as escolas públicas TEIP (por fase) e não-TEIP 
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resultados, que representam entre 35 e 50% da nota de candidatura14 (DGES/DGE-JNE, 

2021). 

Assim, o aumento do fosso entre as classificações das escolas TEIP e não-TEIP 

descortinado pelos autores poderá significar que os alunos TEIP tendem a ter mais 

dificuldades em aceder ao ensino superior, fruto de uma nota de candidatura mais baixa. 

Ferraz, Neves e Nata (2019) confrontam, igualmente, o número de exames 

realizados nas escolas TEIP com o número de exames realizados nas escolas não-TEIP. 

Os autores concluem que as escolas TEIP apresentam uma redução de aproximadamente 

20% de exames realizados relativamente às escolas não-TEIP. A diminuição do número 

de exames é maior nas escolas TEIP2 de 2.ª e 3.ª fase (cerca de 50%), apesar de também 

se verificar uma diminuição gradual na proporção de exames realizados nas escolas 

TEIP1.  

Esta diminuição da proporção de exames sugere que as escolas TEIP estão cada 

vez menos a conduzir os seus alunos para o ensino superior e, a confirmar-se este cenário, 

a redução das assimetrias socioeducativas e a mobilidade social dos estudantes mais 

desfavorecidos ficaria comprometida.  

Perante esta conclusão, Ferraz (2020) considera a hipótese de as escolas TEIP 

realizarem um sobreinvestimento em ofertas educativas profissionalizantes quando 

comparadas com as não-TEIP, o que resultaria num aumento de alunos matriculados 

nestas ofertas. 

“As escolas TEIP, não estão a acompanhar o número de exames realizados nas escolas 

públicas não-TEIP, pelo contrário, e aparentam ter-se refugiado no ensino profissional 

para o encaminhamento dos estudantes mais “problemáticos”, ao mesmo tempo que 

selecionam os estudantes que mais potencial/expectativas têm de prosseguir os estudos 

para o ensino superior” (Ferraz, 2020: 240). 

Note-se que o autor baseia as suas hipóteses apenas na comparação da proporção 

do número de exames entre escolas TEIP e não-TEIP sem, no entanto, (i) controlar o 

número de alunos matriculados em cada um dos diferentes grupos de escolas nem (ii) 

 
14 A nota de candidatura ao ensino superior é calculada de acordo com a classificação final do ensino 

secundário e a classificação do exame nacional da prova de ingresso específica do curso superior. Em alguns 

cursos podem ser necessárias duas provas de ingresso para candidatura ao ES. O peso do ensino secundário 

varia entre 50 e 65% e o peso das provas de ingresso entre 35 e 50%, sendo os estabelecimentos de ensino 

superior a definir o valor destes parâmetros. 
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examinar diretamente dados sobre a proporção de alunos (e respetivas alterações ao longo 

do tempo) que, em cada grupo de escolas, se encontra em ofertas profissionalizantes. 

Posto isto, esta investigação pretende aferir de que forma têm evoluído as ofertas 

educativas de ensino secundário dentro do panorama TEIP, procurando dar resposta à 

seguinte hipótese: Estarão as escolas envolvidas no programa TEIP a aumentar o fosso 

que as separa das não-TEIP relativamente à representatividade das ofertas formativas, 

designadamente através da redução da dos CCH e aumento das ofertas 

profissionalizantes? 

A pertinência da nossa investigação, assim como do argumento por nós defendido 

relativamente à importância do acesso ao ensino superior, é fruto de um trabalho de 

investigação explanado com maior detalhe no capítulo teórico, sendo, no entanto, 

seguidamente sintetizado de modo a fundamentar as opções metodológicas tomadas. 

O sistema de ensino é visto como o principal meio para alcançar a ascensão social 

(Almeida & Viera, 2012), possibilitando o acesso a uma profissão bem remunerada que 

proporcione uma melhor qualidade de vida. No entanto, apesar da frequência escolar, os 

jovens em situação de desvantagem tendem a reproduzir a sua situação de origem 

(Bourdieu & Passeron, 1964; Coleman, 1966; Boudon, 1973), vivenciando situações de 

desigualdade social e educativa, tal como os seus progenitores. Perante a incapacidade da 

escola em mitigar as desigualdades sociais de origem surge a educação compensatória, 

procurando dotar as escolas de recursos adicionais que possibilitem uma efetiva igualdade 

de oportunidades (Coleman, 1967).  

Em Portugal, a correlação entre níveis de escolaridade e classe socioprofissional 

é elevada. Os indivíduos com o ensino superior tendem a ocupar os lugares cimeiros na 

distribuição salarial, precedidos pelos que não ultrapassaram o ensino secundário (D’Uva 

& Fernandes, 2017). Dada a forte associação entre os rendimentos e o nível de 

escolarização, o ensino superior assume um papel de espec ial relevância na mobilidade 

social ascendente das classes mais desfavorecidas, como já explanado na parte teórica do 

presente trabalho. 

A posse de um diploma do ensino superior é a forma mais provável de os jovens 

pertencentes a classes desfavorecidas acederem a um emprego altamente especializado 

que requer qualificações mais elevadas e permite aceder a melhores remunerações. 
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Contudo, o tipo de oferta frequentado no ensino secundário parece influenciar o 

prosseguimento dos estudos, sendo que os cursos científico-humanísticos revelam taxas 

de transição para o ensino superior significativamente mais elevadas do que outras vias 

de ensino, designadamente os cursos profissionais (DGEEC, 2019). Dado que as escolas 

TEIP são aquelas que, à partida, apresentam um maior número de estudantes em situação 

socialmente mais desfavorecida, deveriam, por todos os motivos supramencionados, ter 

um papel ainda mais ativo no fomento do acesso ao ensino superior. Ora, se os alunos das 

escolas TEIP têm uma menor probabilidade de conseguirem aceder ao ensino superior, a 

sua mobilidade social poderá estar comprometida. 

Relativamente à eventualidade de um escoamento seletivo de estudantes para o 

ensino profissional, reiteramos que esta prática, para além de desvirtuar o sentido do 

ensino profissional, seria indutora de uma segmentação social das ofertas educativas que 

reforçaria a reprodução social. Com efeito, apesar dos possíveis efeitos positivos da 

frequência de um curso profissional, estes apresentam taxas muito inferiores de 

prosseguimento de estudos para o ensino superior (Capucha et al., 2020), o que poderá 

comprometer os processos de ascensão social dos jovens de classes desfavorecidas.  

Em suma, tencionamos abrir, novamente, o debate sobre o programa TEIP, 

contribuindo para a investigação das potencialidades e fragilidades das políticas de 

educação compensatória na promoção de uma efetiva igualdade de oportunidades. 

Pretendemos compreender de que forma têm evoluído as ofertas educativas públicas de 

nível secundário orientado para jovens nas escolas secundárias TEIP e não-TEIP, 

procurando descortinar possíveis tendências do Programa, tais como um possível 

sobreinvestimento em ofertas educativas profissionalizantes. 

 

IV. 1. Metodologia 

 

Dada a questão à qual este estudo pretende dar resposta, a opção por um método 

quantitativo é auto-explicativa. Acreditamos, contudo, que nenhum método é 

intrinsecamente superior a outro e que cada método tem o seu papel, as suas vantagens e 

os seus limites, sendo que a ciência beneficia da complementaridade dos métodos, ao 

invés do foco nas diferenças entre eles. Como diz Morgan, num texto em que argumenta 
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precisamente a inexistência de superioridades universais de um método relativamente a 

outro (2014: 59): 

“Qualquer projeto de investigação bem-sucedido requer duas coisas: uma pergunta de 

investigação significativa e uma forma adequada de responder a essa pergunta [e daí que] 

Decidir como desenvolver a investigação depende de uma compreensão clara da razão 

pela qual se está a fazer a investigação”.  

Além disso, o período atípico em que vivemos, fortemente afetado pela pandemia 

de COVID-19, limitou os contactos físicos e obstaculizou a realização de pesquisa 

qualitativa que pudesse acompanhar, de forma relevante, o trabalho efetuado. Desta 

forma, não pudemos beneficiar de uma abordagem com métodos mistos, que permitiria o 

enriquecimento da investigação. 

Perante a revisão da literatura, constatámos a falta de estudos que abarquem o 

período pré- e pós-TEIP em cada fase, o que impossibilita uma visão global e longitudinal 

dos efeitos do programa nas escolas. Este estudo assume um importante relevo por 

contribuir para colmatar essa lacuna na investigação, possibilitando-nos aferir possíveis 

influências da entrada no programa TEIP (e respetivas fases) na conduta das respetivas 

escolas. Acresce ainda, uma carência de estudos de cariz quantitativo que comparem 

escolas TEIP com escolas não-TEIP, principalmente no que toca ao ensino secundário e 

ao ensino profissional.  

Sintetizando, será estudada a forma como tem evoluído a oferta formativa nas 

escolas secundárias TEIP (por comparação às restantes escolas públicas) ao longo dos 

últimos 17 anos, permitindo testar a hipótese de as escolas TEIP estarem a realizar um 

sobreinvestimento nas ofertas educativas profissionalizantes. 

As escolas não-TEIP possibilitam a existência de um grupo de comparação, o que 

confere maior robustez à análise na medida em que se pode perceber a evolução das 

escolas TEIP por comparação às que não ingressaram no programa. Mais do que perceber 

se as TEIP têm vindo progressivamente a revelar um aumento do número de alunos no 

ensino profissional (o que é expectável na medida em que este se tornou numa forte aposta 

governamental), interessa perceber em que medida essa conduta é comprável com a das 

escolas não-TEIP. 
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A investigação foi realizada com recurso às bases de dados dos alunos 

matriculados em cada ano letivo, disponibilizadas online pela Direção-Geral de 

Estatísticas da Educação e Ciência 15. As referidas bases facultam uma extensa quantidade 

de dados desagregados sobre a totalidade de alunos matriculados na educação pré-escolar 

e nos ensinos básico, secundário e pós-secundário não superior em estabelecimentos de 

ensino nacionais. Este conjunto de dados é disponibilizado em tabelas por ano letivo, o 

que implicou que, após a recolha, fosse realizado um tratamento de modo a agregar toda 

a informação de 2003/04 a 2019/20 numa única base de dados. 

Os sobreditos dados foram analisados com recurso ao software de análise 

estatística de dados SPSS, sendo que a investigação não teve necessidade de recorrer ao 

uso de amostras representativas, uma vez que os dados disponíveis abarcam a totalidade 

da população matriculada em qualquer oferta educativa de nível secundário público em 

Portugal, durante 17 anos. Consequentemente (i.e., por abarcarem a totalidade da 

população em estudo), as análises realizadas encontram-se livres de erros amostrais e 

dispensam o recurso a estatística inferencial, conferindo-lhes uma robustez adicional. 

Em suma, foi efetuado o mapeamento do número de alunos a frequentar o ensino 

secundário público por via de ensino, separando as escolas em dois grandes grupos: 

escolas TEIP e escolas não-TEIP. Refira-se ainda que as escolas TEIP foram distinguidas 

de acordo com a fase em que aderiram ao programa, o que nos possibilitou uma aferição 

mais fina da relação entre a entrada no programa e o comportamento da escola. Assim 

sendo, temos:  

i) As escolas da 1.ª fase do programa TEIP 2, com início no ano letivo de 

2006/07, adiante designadas TEIP 1; 

ii) As escolas da 2.ª e 3.ª fases, com início em Setembro e Novembro de 2009, 

respetivamente. Dada a proximidade destas duas fases, com apenas 2 

meses de intervalo, optámos por agregá-las numa única fase designada 

TEIP 2|3;  

iii) As escolas do programa TEIP 3, com início no ano letivo 2012/13, adiante 

designadas TEIP 4.  

 
15 As bases de dados são disponibilizadas pela DGEEC em https://www.dgeec.mec.pt/np4/408/, tendo sido 

descarregadas no dia 11 de novembro de 2021. 

https://www.dgeec.mec.pt/np4/408/
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O trabalho de investigação compreendeu três fases, adiante clarificadas. Nestas 

fases foi realizado o mapeamento do número de alunos matriculados no ensino público 

em ofertas educativas de ensino secundário orientado para jovens, de 2003/04 a 2019/20. 

Estas ofertas educativas compreendem os cursos científico-humanísticos, os cursos 

profissionais, os cursos de aprendizagem, os cursos artísticos especializados, os cursos 

com planos próprios, os cursos educação e formação e os extintos cursos vocacionais. 

Todas as ofertas educativas de nível secundário excluídas do presente estudo exigem uma 

idade mínima de acesso de 18 anos, o que as torna modalidades de frequência voluntária. 

Assim sendo, as três etapas de investigação foram as seguintes: 

i) Um estudo inicial no qual englobámos todos os estudantes 

matriculados nas ofertas educativas de ensino secundário público orientado para 

jovens, independentemente do estabelecimento educativo frequentado por estes. 

Os estabelecimentos educativos públicos que disponibilizam o nível de ensino 

secundário e as ofertas educativas em análise são apenas os seguintes: Centros de 

Formação Profissional do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP, 

I.P.)16, Escolas Profissionais, Escolas Artísticas e Escolas Secundárias (ou Escolas 

do Ensino Básico e Secundário).  

Esta primeira análise, por não conter qualquer crivo relativamente ao tipo 

de estabelecimento de ensino (exigindo apenas que a sua natureza fosse pública), 

permitiu-nos acompanhar a evolução do número de alunos matriculados de 

2003/04 a 2019/20 nas referidas ofertas, permitindo uma visão mais geral do 

panorama educativo nacional. 

ii) Na segunda etapa excluímos da análise todos os estudantes 

matriculados em entidades educativas que não são escolas, o que, neste caso, 

corresponde aos Centros de Formação Profissional. Os motivos que justificam 

esta decisão são explanados de seguida. 

Os Centros de Formação Profissional são responsáveis pela formação de 

inúmeros alunos em cursos de aprendizagem, mas são muito limitados quanto ao 

tipo de ofertas que disponibilizam. Dada a distinta natureza destes centros, que os 

afasta tanto do grupo de escolas TEIP, como do grupo não-TEIP, optámos por 

retirá-los do estudo tornando a comparação entre os dois grupos de escolas mais 

 
16 Os Centros de Formação Profissional do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP, I.P.) que 

disponibilizam o nível de ensino secundário e as ofertas educativas em análise dizem respeito a: Centros de 

Formação Profissional, Centros de Emprego, Centros de Emprego e Formação Profissional. 
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rigorosa. Posto que os cursos de aprendizagem funcionam, maioritariamente, em 

Centros de Formação Profissional, a exclusão destes permitiu-nos observar a 

percentagem de estudantes que se encontram matriculados em cursos de 

aprendizagem em Escolas e fora destas.  

iii) Numa terceira fase decidimos eliminar da análise todos os 

estudantes matriculados em Escolas Profissionais e Escolas Artísticas, ficando 

apenas com alunos matriculadas em Escolas Secundárias. Este passo delimitou 

ainda mais o campo de análise, tornando os universos TEIP e não-TEIP mais 

equiparáveis entre si, dado que o universo TEIP não alberga nenhuma Escola 

Artística nem Profissional. Isso possibilita-nos comparar as escolas secundárias 

dos dois grupos em análise (TEIP e não-TEIP) a fim de descortinar tendências ou 

padrões de comportamento. Permitiu-nos, também, aprofundar o conhecimento 

do Programa TEIP, nomeadamente o seu contributo para a formação de nível 

secundário dos jovens em situação de desigualdade educativa.  

Apesar de, em todas as fases, mantermos o objeto de estudo, o nosso campo de 

análise foi sendo delimitado, tornando-se gradualmente mais estreito. Consideramos que 

este método possibilita uma melhor inteligibilidade do nosso objeto de estudo, permitindo 

uma visão mais ampla e clara do panorama educativo do ensino público de nível 

secundário português. 

Concretizando, o presente estudo permite analisar a evolução das referidas ofertas 

educativas de nível secundário disponíveis na rede pública ao longo de 17 anos, 

abarcando o período pré- e pós-TEIP. Os resultados de todas as etapas da investigação 

serão apresentados de seguida sob a forma de Figuras e Tabelas. 

 

 IV. 2. Resultados 

Primeiramente apresentamos a evolução das ofertas educativas de nível 

secundário, orientado para jovens, em qualquer entidade de ensino público, entre os anos 

2003/04 e 2019/20 (Figuras 8, 9 e 10). Estas análises iniciais incluem todas as entidades 

educativas públicas com ensino secundário orientado para jovens, ou seja, Centros de 

Emprego e Formação Profissional, Escolas Secundárias, Escolas Profissionais e Escolas 

Artísticas. 
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Na Figura 8 apresentamos a evolução do número de alunos matriculados em todas 

as ofertas educativas de nível secundário orientadas para jovens em todas as Entidades 

Educativas públicas. 

O número de alunos matriculados entre 2003/04 e 2019/20 variou entre 230000 e 

260000. É percetível, de 2004/05 a 2005/06, a diminuição do número de alunos 

matriculados, atingindo o número mais baixo. A partir daí, assistimos a uma rápida 

recuperação e sucessivo crescimento do número de alunos matriculados até 2012/13, 

altura em que atinge o número mais elevado educativas, seguindo-se uma relativa 

estabilização.  

Na Figura 9 mapeamos a percentagem de alunos matriculados nas diferentes 

ofertas educativas de ensino secundário orientado para jovens, a fim de investigar a 

expressão de cada uma delas. 
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Evolução do número de alunos matriculados em todas as ofertas educativas de nível 
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Em 2003/04, os cursos científico-humanísticos albergavam 97% dos alunos 

matriculados no ensino secundário, mantendo-se claramente como a oferta educativa com 

maior expressão no intervalo em análise. 

É, no entanto, notório, a partir de 2006/07, um aumento expressivo de alunos em 

ofertas educativas profissionalizantes. Esse aumento coincide com a introdução dos 

Cursos Profissionais nas escolas secundárias a partir de 2004/05, mudança que traduz o 

facto de o ensino profissional passar a ser uma prioridade política, tal como anunciado na 

‘Iniciativa Novas Oportunidades’ (Azevedo, 2014). Até essa data, os Cursos Profissionais 

estavam disponíveis apenas em Escolas Profissionais. 

Os cursos de aprendizagem são a terceira oferta educativa com maior expressão. 

No entanto, estes cursos são regulados e coordenados pelo Instituto do Emprego e 

Formação Profissional, estando maioritariamente disponíveis em centros de emprego e 

de formação profissional. A sua implementação em escolas é praticamente inexistente, 

como veremos posteriormente. 
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Evolução da percentagem de alunos matriculados no ensino secundário orientado para jovens, 

em todas as Entidades Educativas públicas, por tipo de oferta educativa 
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Em quarto lugar temos os cursos artísticos especializados, com um número de 

alunos matriculados praticamente residual. 

Os cursos de educação e formação têm vindo a perder alguma representação, 

entrando em queda a partir de 12/13, facto provavelmente relacionado com o surgimento 

dos cursos vocacionais no ensino secundário no ano letivo de 2013/14. Os cursos 

vocacionais, criados pelo ministro Nuno Crato, tiveram uma curta duração, entre 2013/14 

e 2017/18, tendo sido alvo de diversas críticas por vários diretores de agrupamentos17. 

Esta oferta educativa de nível secundário nunca ultrapassou 1% e encontram-se 

formalmente extintos.  

Por último, os cursos com planos próprios, tal como explanado no capítulo teórico, 

são cursos criados através de Portaria18 específica para cada estabelecimento de ensino, 

obedecendo a um plano curricular específico, concebido por cada estabelecimento de 

ensino. 

A tabela 8, abaixo, detalha as percentagens de cada tipo de oferta educativa para 

todos os anos em análise. A título de exemplo, no ano de 2019/20 os cursos científico-

humanísticos representavam 66% dos alunos matriculados em ofertas de nível secundário 

do ensino público, os cursos profissionais 25%, os cursos de aprendizagem 7% e os cursos 

artísticos especializados 1%. Os cursos com planos próprios e os cursos CEF tiveram uma 

representação extremamente residual, 0,003% e 0,001%, respetivamente e os cursos 

vocacionais estavam já extintos desde 2017/18. 

 

 

 

 

 

 
17 Notícia disponível em: https://www.publico.pt/2017/11/12/sociedade/noticia/cursos-vocacionais-nao-

vao-deixar-rasto-nem-mesmo-na-lei-1792173, acedido a 22 de Março de 2022. 
18 Disponíveis em https://anqep.gov.pt/np4/cursos_planos_proprios.html 

https://www.publico.pt/2017/11/12/sociedade/noticia/cursos-vocacionais-nao-vao-deixar-rasto-nem-mesmo-na-lei-1792173
https://www.publico.pt/2017/11/12/sociedade/noticia/cursos-vocacionais-nao-vao-deixar-rasto-nem-mesmo-na-lei-1792173
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De forma a visualizarmos mais facilmente a evolução da expressão das vias 

profissionalizantes quando comparadas com os cursos científico-humanísticos, 

representamos a percentagem de alunos matriculados nestas duas vias na Figura 10. 

Tabela 8  

Evolução da percentagem de alunos matriculados no ensino secundário orientado para jovens, 

em todas as Entidades Educativas públicas, por tipo de oferta educativa 
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Na figura 10 é possível observar que, apesar de terem diminuído a sua expressão 

ao longo do tempo, os cursos científico-humanísticos mantêm-se como a modalidade 

educativa com maior representação. Ainda assim, assinala-se o aumento do número de 

alunos matriculados em vias profissionalizantes a partir de 2005/06 e até 2013/14.  

De facto, até 2013/14, os dois tipos de ofertas educativas evoluíram em tendências 

opostas: ao passo que a percentagem de alunos matriculados em cursos científico-

humanísticos diminuía, a proporção de alunos matriculados no ensino profissional 

aumentava, chegando a atingir 60% vs. 40%. A partir de 2015/16 esta tendência volta a 

inverter-se, dando-se um ligeiro aumento na proporção de alunos em cursos científico-

humanísticos e um curto decréscimo de alunos nas vias profissionalizantes, sendo que 

atualmente essa proporção é de 70% para 30%. 

Numa segunda fase da análise dos dados, optámos por retirar do estudo os alunos 

que, apesar de se encontrarem a estudar em ofertas de ensino secundário público orientado 

para jovens, estavam matriculados fora do universo escolar, especificamente em Centros 

de Formação Profissional. Uma vez que uma parte significativa das ofertas 

profissionalizantes, nomeadamente os cursos de aprendizagem, se localizam em Centros 

de Formação Profissional, o grupo não-TEIP sofre algumas alterações nas proporções das 

ofertas educativas. Esta opção permitiu-nos reaproximar os grupos não-TEIP e TEIP. 

Como podemos observar, ao incluirmos apenas alunos matriculados em Escolas 

Secundárias (ou Escolas com Ensino Básico e Secundário), Escolas Artísticas, e Escolas 

Profissionais, os resultados alteram-se. 

A figura 11 mostra o total de alunos matriculados no ensino público em ofertas 

educativas de nível secundário orientadas para jovens, distinguindo-se o primeiro 

momento de análise - que incluía todas as entidades educativas - de um segundo momento 

que inclui apenas as Escolas Secundárias, Artísticas e Profissionais. Este crivo permitiu-

nos descortinar a expressão do número de alunos matriculados no ensino secundário 

público orientado para jovens em Centros de Formação Profissional.  
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A figura 11 permite concluir que, até 2006/07, todos os alunos matriculados nas 

ofertas em análise se encontravam em escolas. A partir de 2007/08, o número de 

estudantes matriculados em centros de educação e formação foi aumentando, embora nos 

últimos anos tenha estado a decrescer. 

Seguidamente, na figura 12, podemos perceber de que forma evoluem as ofertas 

educativas de nível secundário em Escolas Secundárias, Profissionais e Artísticas. 
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A diferença mais evidente entre a Figura 12 e a Figura 9 (que se refere a todas as 

entidades educativas) é a perda de expressão dos cursos de aprendizagem. Estes cursos 

são regulados e coordenados pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional, tendo 

uma forte componente de formação realizada em contexto de trabalho e estando, na 

prática, concentrados em Centros de Formação Profissional.  

Os alunos matriculados em cursos científico-humanísticos começam por ser perto 

de 100%, diminuindo a sua expressão até uma relativa estabilização a partir de 2009/10. 

A partir desse ano, a expressão de matriculados nessa via educativa em todas as entidades 

educativas varia entre os 66% e 61%. No entanto, retirando os Centros de Formação 

Profissional, essas percentagens oscilam entre 71% e 72%. 

No que concerne às ofertas profissionalizantes, este fenómeno ocorre no sentido 

inverso, sendo que as mesmas perdem expressão após retirarmos da análise os Centros de 

Formação profissional. 
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Por sua vez, a Figura 13 permite-nos comparar a evolução da expressão dos cursos 

científico-humanísticos e das vias profissionalizantes nos dois grupos: (i) Todas as 

entidades educativas (Escolas Secundárias, Escolas Artísticas, Escolas Profissionais e 

Centros de Formação Profissional) e (ii) Apenas Escolas Secundárias, Artísticas e 

Profissionais. 

 

A Figura 13 permite notar todas as diferenças discutidas anteriormente, 

nomeadamente o papel dos Centros de Formação Profissional na formação de jovens 

através de cursos de dupla certificação. Quando estes centros são retirados do estudo, a 

percentagem de alunos matriculados em cursos científico-humanísticos afasta-se da 

percentagem de alunos matriculados em vias profissionalizantes, acentuando as 

diferenças de expressão das duas vias educativas. Esta relação pende a favor dos cursos 

científico-humanísticos que, desde 2009/10, passam a representar cerca de 70% do total 

de alunos matriculados no ensino público orientado para jovens. 

Figura 13 

Evolução da percentagem de alunos matriculados em ofertas de nível secundário orientado para 

jovens (todas as entidades educativas e sem centros de formação profissional) 
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Chegamos agora ao momento de apresentação da terceira fase dos resultados. 

Nesta fase optámos por excluir do campo de análise as Escolas Artísticas, as Escolas 

Profissionais e os Centros Emprego e Formação Profissional. Assim sendo, os resultados 

que ora se apresentam referem-se apenas aos alunos matriculados em Escolas Secundárias 

(ou escolas com Ensino Básico e Secundário) TEIP e não-TEIP. Esta decisão prende-se 

com o facto do Programa TEIP não albergar nenhuma Escola Profissional ou Artística. 

Logo, a comparação entre os dois grupos de escolas não-TEIP e TEIP (por fases) torna-

se mais refinada e rigorosa. Os resultados são apresentados de seguida. 

A Figura 14 permite observar onde se encontram os estudantes matriculados no 

ensino secundário orientado para jovens.  

Como é percetível, a larga maioria dos jovens está matriculada em Escolas 

Secundárias (ou Escolas Básicas e Secundárias). Este facto deve-se à vasta oferta 

educativa que disponibilizam, desde cursos científico-humanísticos (exclusivos destas 

escolas) a cursos profissionalizantes. Sendo os cursos científico-humanísticos a oferta 
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com maior expressão no panorama educativo nacional, torna-se expectável o elevado 

número de matrículas em Escolas Secundárias. 

Os Centros de Formação Profissional possuem uma significativa expressão na 

formação dos jovens, disponibilizando, praticamente em exclusivo, os cursos de 

aprendizagem. Estes cursos são a terceira oferta educativa com maior número de alunos 

matriculados, apresentando uma expressão considerável, como se pode ver na Figura 15. 

Todavia, observamos uma reduzida percentagem de alunos matriculados em 

Escolas Artísticas e Escolas Profissionais. Sucede que diversas ofertas educativas 

disponibilizadas nestas escolas não são exclusivas destas, nomeadamente os cursos 

profissionais, que funcionam em inúmeras Escolas Secundárias, levando à dispersão de 

alunos matriculados no ensino profissionalizante ao longo de toda a rede. As Escolas 

Artísticas e as Escolas Profissionais existem, também, num número bastante inferior 

quando comparadas com as Escolas Secundárias, podendo por isso abarcar uma menor 

quantidade de alunos. 

Na figura 15 é visível o número de alunos matriculados no ensino secundário 

orientado para jovens em Escolas Profissionais, Escolas Artísticas e Centros de Formação 

Profissional. Na figura está, também, explanado o tipo de oferta educativa por eles 

frequentada. 
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Pela Figura 1519 é observável que, fora das Escolas Secundárias, a expressão dos 

cursos científico-humanísticos é praticamente inexistente, sendo claro o domínio do 

ensino profissionalizante, nomeadamente os cursos de aprendizagem. Tal como discutido 

anteriormente, estes cursos têm uma considerável expressão no panorama educativo 

nacional, apesar de se concentrarem nos Centros de Formação Profissional. 

Seguem-se os cursos profissionais, com uma expressão considerável fora do 

universo escolar apesar de também terem uma expressão relevante nas Escolas 

Secundárias. Os cursos artísticos especializados são a terceira oferta com mais alunos 

matriculados e, sendo estes cursos praticamente inexistentes nas Escolas Secundárias, 

concentram a sua expressão em Escolas Artísticas. 

No que toca aos outros cursos em estudo, os Cursos de Educação e Formação têm 

uma expressão variável, mais evidente nos anos de 2007/08 e 2012/13; os cursos 

vocacionais têm uma expressão praticamente residual durante os 4 anos em que estiveram 

 
19 Tabela relativa à Figura 15 em anexo (Tabela 9). 
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ativos e os Cursos com Planos Próprios não apresentam qualquer aluno matriculado fora 

do universo escolar. 

Após um estudo mais pormenorizado das ofertas educativas fora das Escolas 

Secundárias, iremos concentrar a análise no universo TEIP e não-TEIP, tencionando 

compreender de que forma evoluem as ofertas educativas de nível secundário nestas 

escolas (Figura 16).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É notório, a partir de 2005/06, um aumento expressivo de alunos no ensino 

profissionalizante. O aumento da percentagem de alunos a frequentar esta via educativa 

e, concomitantemente, a diminuição de alunos em cursos científico-humanísticos, são 

fenómenos comuns aos dois grupos de escolas, apesar de o fosso entre as escolas TEIP e 

não-TEIP parecer aumentar ao longo do tempo. É percetível, também, uma maior 

convergência da proporção de estudantes inscritos nos dois tipos de vias educativas nas 

escolas TEIP. 

Seguidamente, apresentamos a percentagem de alunos matriculados no ensino 

profissionalizante e cursos científico-humanísticos por fase TEIP, o que nos permite 

explorar diferenças entre as escolas não-TEIP e as diferentes fases TEIP (Figuras 17, 18 

e 19). 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

não-TEIP Cursos Científico-humanísticos não-TEIP Ensino Profissionalizante

total TEIP Cursos Científico-humanísticos total TEIP Ensino Profissionalizante

TEIP 1 

TEIP 2|3 
TEIP 4 

Figura 16 

Evolução da percentagem dos alunos (em cursos CH e EP) (2003-2019) 
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Figura 17 

Evolução da percentagem de alunos em cursos CH e EP nas escolas TEIP 1 (2003-2019) 
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Figura 18 

Evolução da percentagem de alunos em cursos CH e EP nas escolas TEIP 2|3 (2003-2019) 



 127 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A análise das Figuras 17, 18 e 19 revela que, nas escolas não-TEIP, os dois tipos 

de vias educativas têm-se mantido com percentagens estáveis desde 2009/10: o ensino 

profissionalizante com uma média de 26% de alunos e os cursos científico-humanísticos 

com uma média de 74% de alunos. Estes valores, assim como o padrão de evolução das 

escolas não-TEIP, são similares ao que se observa nas escolas TEIP 4. Apesar da 

semelhança entre as não-TEIP e as TEIP 4, estas últimas apresentam – de forma estável 

desde 2011/12 –uma percentagem sensivelmente mais baixa de alunos nos cursos 

científico-humanísticos (aproximadamente 70%) e mais elevada de alunos no ensino 

profissionalizante (aproximadamente 30%). 

 Por outro lado, as TEIP 1 e TEIP 2|3 revelam tendências distintas de evolução, 

mantendo uma aposta mais forte em ofertas profissionalizantes. As escolas TEIP 1 

tiveram, em 2016/17 e 2017/18, aproximadamente, a mesma proporção de alunos em 

cursos científico-humanísticos e em cursos do ensino profissionalizante. Contudo, a partir 

de 2017/18, as proporções afastam-se ligeiramente, atingindo em 2019/20 uma diferença 

de 10% entre as duas vias educativas, com predomínio dos cursos científico-

humanísticos. Também as TEIP 2|3 têm vindo a aproximar a percentagem de alunos 

matriculados nestas duas vias. Quando comparadas com as escolas não-TEIP, verificamos 

que as diferenças têm vindo lentamente a aumentar (com a exceção dos anos de 2010/11 

e 2014/15). 
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Figura 19 

Evolução da percentagem de alunos em cursos CH e EP nas escolas TEIP 4 (2003-2019) 
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Na Figura 20 podemos observar a diferença de percentagens de alunos 

matriculados em cursos científico-humanísticos nas Escolas TEIP (e respetivas fases) 

com as escolas não-TEIP. Para esse efeito, calculámos a diferença entre a proporção de 

alunos matriculados em cursos científico-humanísticos nas escolas não-TEIP e a 

proporção de alunos na mesma via educativa para cada fase TEIP. 

No que concerne à percentagem de alunos matriculados em cursos científico-

humanísticos, as escolas partem de pontos muito próximos, começando a distanciar-se a 

partir de 2005/06. Observando as TEIP Total, é notório que estamos perante uma 

tendência de redução da proporção de estudantes em cursos científico-humanísticos, pese 

embora essa redução seja mais significativa numas fases do que noutras. 

As escolas TEIP 1 são aquelas que, ao longo do tempo, mais se distanciam das 

não-TEIP, tendo menos 24% de alunos matriculados em cursos científico-humanísticos 

do que estas em 2016/17. Apesar de registarem um ligeiro aumento da proporção de 

estudantes em cursos científico-humanísticos, têm em 2019/20 menos 19% de alunos 

nestas ofertas do que as não-TEIP. Por outro lado, as escolas TEIP 4 conservam um 
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Figura 20 

Evolução da diferença de percentagem de alunos em cursos científico-humanísticos em escolas 

TEIP (por fase) relativamente às não-TEIP (2003-2019) 
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percurso relativamente estável e próximo das não-TEIP até 2010/11, altura em que 

começam a diminuir a proporção de estudantes em cursos científico-humanísticos. 

Apesar de uma ligeira diminuição, as escolas TEIP 4 apresentam em 2019/20 somente 

menos 5% de alunos inscritos em CCH. 

Importa referir que, não obstante pequenas recuperações, a partir de 2010/11 todas 

as escolas TEIP têm vindo a afastar-se das escolas não-TEIP, reduzindo a proporção de 

alunos matriculados em cursos científico-humanísticos, quando comparadas com estas. 

Dado que os cursos profissionais são o tipo de oferta com maior adesão de entre 

as ofertas educativas profissionalizantes, na Figura 21 analisamos a evolução desta oferta 

educativa na rede TEIP, comparando-a com a não-TEIP.  

Da análise doa Figura 21 conclui-se que as escolas TEIP começam a distanciar-se 

progressivamente no ano de 2006/07 – precisamente o ano em que o Programa TEIP 

voltou a ser implementado. As TEIP 1 e as TEIP 2|3 são aquelas que revelam uma maior 

proporção de alunos inscritos em cursos profissionais, quando comparadas com as não-
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Figura 21 

Evolução da diferença de percentagem de alunos matriculados em cursos profissionais em 

escolas TEIP (por fase) relativamente às escolas não-TEIP (2003-2019) 
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TEIP. Apesar disso, estes dois grupos de escolas apresentam, desde 2016/17, tendências 

opostas de evolução.  

As escolas TEIP 1 são aquelas que, até ao momento, atingiram uma diferença mais 

elevada relativamente às escolas não-TEIP. No ano 2016/17, estas escolas contaram com 

uma proporção de mais 22% de alunos matriculados nos cursos profissionais do que as 

não-TEIP. As escolas TEIP 4 são as que mantêm valores mais próximos das escolas não-

TEIP, apresentando em 2019/20 apenas mais 5% de alunos em cursos profissionais, o que 

apesar de ser um valor baixo quando comparado com as outras TEIP, é a diferença mais 

elevada até ao presente. 

Seguidamente, na Figura 22, analisamos a diferença de percentagem de alunos 

matriculados no ensino profissionalizante, por fase TEIP, relativamente às escolas não-

TEIP.  

Na Figura 22 é notório que, ao longo dos anos, as escolas TEIP têm tido uma 

maior proporção de alunos no ensino profissionalizante. Desde 2006/07, altura em que o 

ensino profissionalizante começa a aumentar a sua expressão, os dois grupos de escolas 
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Evolução da diferença de percentagem de alunos matriculados no Ensino Profissionalizante em 

escolas TEIP (por fase) relativamente às escolas não-TEIP (2003-2019) 
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TEIP e não-TEIP começam a afastar-se. Esta tendência tem-se mostrado relativamente 

constante ao longo dos anos, sendo visível em todas as fases TEIP, podendo observar-se 

diferenças mais acentuadas entra as TEIP 1 e as não-TEIP e diferenças menos acentuadas 

entre as TEIP 4 e as não-TEIP. 

A análise destes dados permite, por isso, afirmar que as escolas TEIP tendem a ter 

mais alunos matriculados no ensino profissionalizante do que as não-TEIP. Estes 

resultados sugerem que as escolas TEIP tendem a encaminhar os seus alunos para ofertas 

profissionalizantes. 

 

 

IV. 3. Discussão de Resultados 

 

Este estudo visou conhecer a forma como tem evoluído o panorama nacional do 

ensino secundário público em termos das tipologias e representatividade das ofertas 

formativas disponíveis orientadas para jovens, de 2003/04 a 2019/20, distinguindo o 

comportamento das escolas envolvidas no Programa TEIP das restantes escolas. 

Pretendíamos, por isso, contribuir para a investigação do papel do Programa no combate 

às desigualdades sociais e educativas. 

Portugal continua a ser um país onde o contexto socioeconómico dos estudantes 

provoca impactos relevantes nos seus resultados académicos (OECD, 2022). O Programa 

TEIP pretende mitigar esse fenómeno dotando as escolas de ferramentas que permitam 

restituir justiça social aos alunos socioeconomicamente desfavorecidos.  

Tal como explanado no capítulo teórico, o sistema de ensino de nível secundário 

comporta duas vias: a científica-humanística e a via profissionalizante. A via científico-

humanística detém a maior expressão em termos de alunos matriculados e inclui quatro 

cursos: Ciências e Tecnologias, Ciências Socioeconómicas, Línguas e Humanidades e 

Artes Visuais; concede uma certificação escolar de nível secundário correspondente ao 

nível 3 do QNQ (ISCED 3) e permite o prosseguimento dos estudos para o ensino 

superior. Por sua vez, o ensino profissionalizante inclui atualmente os Cursos 

Profissionais, os Cursos Artísticos Especializados, os Cursos de Aprendizagem, os 

Cursos com Planos Próprios e os Cursos de Educação e Formação; concede um diploma 

de dupla certificação escolar e profissional de nível 4 do QNQ (ISCED 3). Entre as ofertas 
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de dupla certificação, os Cursos Profissionais têm a expressão consideravelmente mais 

elevada, mantendo-se como a segunda oferta com mais alunos matriculados, motivo que 

justifica a maior relevância que lhes é dada no nosso estudo. Estes cursos proporcionam 

aos alunos uma formação geral e profissional que lhes possibilita a inserção no mercado 

de trabalho ou, se assim o desejarem, o prosseguimento de estudos no ensino superior20. 

Ferraz (2020) estudou as classificações nos exames nacionais dos alunos das 

escolas TEIP e não-TEIP durante 14 anos (entre 2001/02 e 2015/16) constatando: i) uma 

incapacidade das escolas TEIP em diminuírem o fosso que as separa das escolas públicas 

não-TEIP no que respeita às classificações nos exames, ii) uma diminuição do número de 

exames nacionais realizados nas escolas TEIP. O autor relaciona a diminuição do número 

de exames com um possível aumento do número de alunos no ensino profissional, 

avançando a hipótese de uma aposta mais acentuada no ensino profissional em escolas 

TEIP: 

“O facto da população escolar das escolas TEIP ser constituída maioritariamente por 

estudantes socioeconomicamente vulneráveis e mais propensos a acumularem retenções 

(Santiago et al., 2012; OCDE, 2012) pode conduzir as escolas TEIP a adotarem 

estratégias que visem a aposta no ensino profissional” (Ferraz, 2020: 185) 

Na verdade, para que os jovens possam obter o diploma de conclusão do ensino 

secundário pela via científica-humanística é-lhes exigida a realização de exames 

nacionais, o que não sucede caso os jovens frequentem o ensino profissionalizante. 

Confirmada a hipótese de as escolas TEIP apresentarem uma proporção mais elevada de 

alunos matriculados no ensino profissionalizante, poderá estar explicada a diminuição do 

número de exames realizados nestas escolas. 

Os cursos profissionais contam já com um longo trajeto no nosso sistema de 

ensino, numa onda de sucessivos avanços e recuos. Uma das principais mudanças que 

impulsionou o aumento de matrículas no ensino profissional foi a expansão dos cursos 

profissionais para as escolas secundárias. Esta mudança, legislada em 2004/05 e 

 
20 A entrada no ensino superior por parte de alunos oriundos do ensino profissionalizante obrigava à 

realização de exames nacionais. Dada a diferença entre os curricula das ofertas de dupla certificação e os 

conteúdos dos exames nacionais, o processo de entrada no ensino superior era bastante difícil. Essa situação 

veio a mudar com o Decreto-Lei n.º 11/2020 de 2 de abril, que criou condições especiais para a admissão 

ao ensino superior para estudantes que detenham dupla certificação. O Decreto reconhece as especificidades 

curriculares destas vias de qualificação secundária, criando o seu próprio regime de acesso diferenciado, 

com critérios específicos de seleção e classificação. 
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concretizada em 2007 (Capucha, 2020), permitiu que as escolas secundárias passassem a 

disponibilizar cursos profissionais a par com os cursos científico-humanísticos, o que 

originou uma expansão dos cursos profissionais e, concomitantemente, uma perda de 

alunos nos cursos científico-humanísticos. Este fenómeno é bastante evidente na nossa 

análise, podendo-se constatar que, num período de dez anos, de 2003/04 a 2013/14, a 

proporção de alunos matriculados no ensino público de nível secundário orientado para 

jovens passou de 97% para 61% nos cursos científico-humanísticos e de 2% para 25% 

nos cursos profissionais. Contudo, apesar deste aumento significativo, a percentagem de 

alunos matriculados no ensino profissionalizante nas escolas não-TEIP tem-se mantido 

praticamente constante desde 2009/10; no entanto, nas escolas TEIP a situação é 

diferente.  

Com a presente investigação pudemos concluir que, independentemente da fase, 

as escolas TEIP tendem a ter maior proporção de alunos no ensino profissionalizante21 

que as não-TEIP, o que levanta algumas questões sobre um possível efeito de segregação 

social do programa.  

A sobrerrepresentação de ofertas de dupla certificação é bastante evidente nas 

escolas TEIP, principalmente nas escolas das fases 1 e 2|3. Em suma: 

i) As escolas TEIP da fase 1 apresentam, desde 2013/14, proporções muito 

similares de alunos matriculados na via científico-humanística e na via 

profissionalizante. A proximidade é tal que em 2016/17 e 2017/18 a 

representação das duas vias chega mesmo a ser igual (50% para cada via). 

ii) As escolas TEIP da fase 2|3 têm vindo, ao longo do tempo, a apresentar 

proporções cada vez mais similares dos dois tipos de ofertas, sendo que no 

ano 2019/2020, 58% dos alunos frequentava via científico-humanística e 

42% a via profissionalizante.  

iii) As escolas TEIP 4 são aquelas que apresentam uma maior semelhança 

relativamente às escolas não-TEIP, tendo praticamente a mesma 

proporção de alunos no ensino profissionalizante até 2010/11. A partir 

dessa data começam progressivamente a afastar-se, atingindo o valor 

máximo (5%) de diferença entra as duas vias em 2019/20. 

 
21 Apesar de nos referirmos ao ensino profissionalizante em termos gerais, a realidade é que, à exceção dos 

cursos profissionais, as escolas não-TEIP têm uma expressão muito residual de cursos de dupla certificação. 
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Estes resultados levantam várias questões relativamente aos limites dos efeitos do 

programa TEIP, que poderá estar a promover fenómenos de segregação e reprodução 

social.  

É inegável que o estudo beneficiaria da existência de um grupo de controlo com 

escolas que não beneficiassem do programa, mas apresentassem uma população 

equivalente de alunos em situação de desvantagem socioeconómica, permitindo a 

realização de um desenho RCT (randomised control trial) e respetivas inferências causais. 

Esse método permitir-nos-ia um melhor entendimento do fenómeno em causa. No 

entanto, não dispomos de dados que permitam a criação de um grupo de controlo com as 

mesmas características nem este foi formado aquando da criação do programa. Na 

verdade, a própria impossibilidade do desenvolvimento de uma análise contrafactual 

compromete qualquer conclusão definitiva sobre o impacto causal do programa, seja ela 

positiva ou negativa. 

 Tal como discutido no capítulo teórico (II.1.2.2.1 A importância da avaliação), 

apesar dos constrangimentos metodológicos, a melhor alternativa possível é o uso das 

escolas não-TEIP como grupo de controlo. Este método foi igualmente utilizado no 

relatório plurianual do Programa TEIP 3 (Teodoro, 2019), o que permitiu contextualizar 

os resultados, tornando a avaliação mais robusta e informativa. Embora as escolas TEIP 

possam ter (e, dada a natureza do programa, é expectável que tenham) características que 

as diferenciam das não-TEIP - o que compromete qualquer comparação direta - seria 

expectável que um programa de educação compensatória operasse no sentido de reverter 

estas tendências de forma a cumprir o seu desígnio de mitigar as desigualdades de origem.  

 Em suma, a comparação entre as escolas TEIP e não-TEIP permitiu-nos constatar 

um aumento na proporção de alunos no ensino profissionalizante em todas as fases TEIP. 

Este resultado poderá ser analisado de diversas formas: i) O programa TEIP não teve 

influência no fenómeno, porquanto teríamos o mesmo resultado em qualquer grupo de 

escolas em desvantagem social; ii) Sem a existência do programa TEIP, este fenómeno 

seria ainda mais acentuado; iii) O programa TEIP tende a “encaminhar” 

proporcionalmente mais alunos para o ensino profissionalizante. 

A preferência dos estudantes com baixo NSE pelas vias profissionalizantes está já 

amplamente estudada, sendo unânime na literatura (OECD, 2008; Capucha et al., 2021; 
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Amaral, 2022). Esta tendência poderá estar relacionada com as expetativas das famílias e 

dos jovens quanto ao seu percurso escolar, com as expetativas dos agentes educativos e 

com a estigmatização do ensino profissionalizante (Correia, 2008; Quaresma & Lopes, 

2011; Fritsch & Leite 2019). No entanto, para Guerreiro e Abrantes (2007) esta adesão 

aos cursos profissionais é vivida “como um último recurso, não tanto como uma 

verdadeira escolha” (Guerreiro & Abrantes, 2007: 65). 

Segundo Martins e Azevedo (2009), a formação das expetativas escolares e 

profissionais dos alunos são influenciadas pelo género e percurso escolar anterior, bem 

como pelo estatuto socioeconómico, a profissão e a qualificação escolar dos pais. Sucede 

que aqueles cujas expectativas de prosseguimento dos estudos são mais baixas tendem a 

optar pela via profissionalizante. Às baixas expetativas dos alunos acresce uma imagem 

do ensino profissionalizante como via subalterna, imagem essa que continua presente nos 

jovens, nas famílias e dentro da própria escola, nos agentes educativos, tal como apontam 

Rocha e Correia (2020): 

“Na nossa perspetiva e experiência de terreno, é dentro da própria escola que subsiste, de 

forma velada e até talvez inconsciente, nos docentes e técnicos, a ideia de modalidade de 

qualidade inferior, menos exigente, destinada aos menos capazes, a que se contrapõe o 

ensino ‘regular’, exigente, rigoroso, destinado aos melhores alunos, àqueles que falam a 

linguagem e usam a gramática da escola ‘normal’. É ainda dentro da escola que 

professores e técnicos de orientação vocacional, apontam o ensino profissional como 

percurso inevitável e único possível àqueles que apresentam resultados abaixo dos 

rankings” (Rocha & Correia, 2020: 462). 

Esta estigmatização do ensino profissionalizante por parte dos agentes educativos, 

igualmente identificada por Ferraz (2020), pode impulsionar a segregação dos “piores 

alunos” para o profissional (Canário, 2020; Azevedo, 2019). 

 Resumidamente, a literatura revela tanto uma tendência dos jovens mais 

desfavorecidos optarem pelo ensino profissionalizante, como um encaminhamento destes 

jovens, por parte dos agentes educativos, para a via profissionalizante. As hipóteses por 

nós levantadas discutem a conduta e/ou responsabilidade do programa TEIP neste 

fenómeno. 
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(i) De acordo com a primeira hipótese, o número de aumento de alunos no ensino 

profissionalizante em escolas TEIP pode estar relacionado com a tendência dos jovens de 

baixo NSE optarem por esta via, pelo que este fenómeno poderia ocorrer em qualquer 

contexto com um elevado número de estudantes em desvantagem social. Perante esta 

hipótese, o papel dos TEIP é tido como neutro. Ora, seria expetável que um programa de 

educação compensatória conseguisse reverter os fenómenos que ocorreriam naturalmente 

nos contextos, compensando as desigualdades de origem, o que nos leva à seguinte 

interrogação: Podem as políticas educativas eliminar as desigualdades de oportunidades? 

Para Boudon (1979), as desigualdades de oportunidades são o reflexo das 

desigualdades económicas de uma sociedade estratificada, pelo que a igualdade de 

oportunidade só seria atingida pela abolição da estratificação social, o que o autor 

considera uma utopia. Argumenta, por isso, que a única forma possível de reduzir 

substancialmente as desigualdades de oportunidade educativas seria através da redução 

das desigualdades económicas e sociais. 

O relatório “OECD Reviews of School Resources: Portugal 2018” revela que, 

apesar da existência dos programas de educação compensatória, “persistem preocupações 

sobre se os seus níveis de financiamento são suficientes e, em termos mais gerais, sobre 

a sua eficácia” (Liebowitz et al., 2018: 21), o que estaria de acordo com a primeira 

hipótese como justificação para os resultados observados. A OCDE expressa, ainda, 

dúvidas sobre a atribuição dos financiamentos: “as provas dentro do sistema sugerem que 

estes fluxos de financiamento nem sempre são direcionados para as escolas que têm os 

maiores níveis de necessidade” (Liebowitz et al., 2018: 21). 

Genericamente, a literatura refere que não só as avaliações das políticas de 

educação compensatória existentes são escassas, mas também que as avaliações 

disponíveis não demonstram uma melhoria de resultados dos alunos das classes 

desfavorecidas associados aos programas (Demeuse et al., 2012; Ferraz, 2020. Apesar de 

alguns pontuais resultados positivos em certos países e em certos programas, a maioria 

das evidências parece frágil e não muito duradoura.  

Estas conclusões parecem de acordo com as críticas de Bernstein (1970) aos limites 

das políticas de educação compensatória que podem, inclusivamente, reforçar a 

estigmatização dos mais desfavorecidos.  
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(ii) A segunda hipótese levanta a possibilidade de este fenómeno ser ainda mais 

acentuado sem a existência do programa TEIP. Embora esta hipótese seja possível, é 

dificilmente sustentável e parece assentar mais numa posição ideológica do que em dados 

efetivamente existentes. 

Acrescente-se que os dados produzidos no âmbito dos relatórios TEIP não têm em 

conta a possibilidade de um encaminhamento dos alunos para o ensino profissionalizante, 

nem as consequências desse possível encaminhamento. Este fenómeno é praticamente 

ignorado nos estudos sobre o programa TEIP, isto apesar da OCDE já ter revelado 

preocupações com a canalização dos estudantes mais desfavorecidos para o ensino 

secundário profissional, sugerindo uma investigação sobre “se a sobrerrepresentação de 

estudantes socioeconomicamente desfavorecidos na via profissional resulta de uma 

desigualdade de oportunidades para estes estudantes” (OECD, 2018: 178-179).  

(iii) A última hipótese sugere uma tendência do programa TEIP para 

“encaminhar” proporcionalmente mais alunos para o ensino profissionalizante.  

Na leitura dos dados é importante ter em consideração dois eventos: i) a introdução 

dos cursos profissionais nas escolas secundárias que, apesar de legislada em 2004, vai 

ocorrendo progressivamente ao longo da rede de escolas; e ii) o aumento da escolaridade 

obrigatória para os 18 anos ou o 12.º ano de escolaridade, em 200922. Estes dados ajudam 

a explicar o progressivo aumento da percentagem de alunos no ensino profissionalizante, 

atendendo que a sua oferta aumentou consideravelmente e que passou a ser obrigatória a 

frequência do ensino secundário. Por estes motivos, qualquer leitura que sugira um 

encaminhamento de alunos para o ensino profissionalizante por parte dos agentes 

educativos só fará sentido após a ocorrência do segundo evento pois até 2009 a frequência 

do ensino secundário não era obrigatória e, à partida, apenas seria frequentado por aqueles 

que tivessem essa pretensão, o que torna um “encaminhamento” muito menos provável.  

Na verdade, segundo Capucha et al., as vias profissionalizantes têm um 

importante papel nas escolas TEIP:  

 
22 A obrigatoriedade de frequência escolar até aos 18 anos ou até à conclusão do 12.º ano é legislada em 

2009 (Lei n.º 85/2009, de 27 d e Agosto). No entanto apenas é aplicada aos alunos que se matriculem no 

ano de 2009/10 em qualquer ano de escolaridade até ao 7º. ano. Este facto atrasa os impactos desta medida 

em dois anos. 
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“Note-se que as vias alternativas no Básico (PIEF, PCA, CEF) e os Cursos Profissionais, 

desempenham um papel determinante nas escolas da rede TEIP, constituindo uma chave 

para a promoção do sucesso e na prevenção de situações de risco de abandono escolar” 

(Capucha et al., 2021: 8). 

Isso deve-se, essencialmente, ao facto de os cursos profissionais apresentarem 

taxas mais baixas de retenção e abandono do que os cursos científico-humanísticos, o que 

aumenta a probabilidade de os jovens concluírem o ensino secundário antes de atingirem 

a maioridade. Desse modo, o risco de abandono escolar sem a obtenção do nível de ensino 

secundário diminui. No entanto, como analisado no capítulo teórico (III.3 Trajetórias dos 

estudantes dos cursos cientifico-humanísticos e profissionais: o prosseguimento de 

estudos e a integração no mercado de trabalho) as taxas de transição/conclusão e retenção/ 

desistência dos cursos científico-humanísticos e dos cursos profissionais têm se 

aproximado. No ano de 2020, pela primeira vez na última década, a taxa de conclusão 

dos científico-humanísticos foi superior à taxa de conclusão dos cursos 

profissionais/tecnológicos (CNE, 2021). Isto significa que certas caraterísticas tidas como 

vantajosas no ensino profissionalizante têm vindo a perder alguma força. 

As taxas de retenção e abandono nos cursos científico-humanísticos, segundo 

Capucha et al. (2021), têm implicações negativas “tanto para os jovens (no presente e no 

futuro), como para as suas famílias, para a economia e para o Estado” (Capucha et al., 

2021:12). Os autores defendem que as ofertas profissionalizantes “aparentemente são 

mais eficientes (menor custo/aluno) e têm um efeito positivo na redução do abandono 

escolar e no sucesso educativo” (Capucha et al, 2021: 52). Posto isto, realizam um 

exercício onde comparam o custo de cada jovem apoiado que se diplomou através dos 

cursos profissionais com o custo de uma retenção, concluindo que “o facto de 

frequentarem um CP terá́ permitido poupar, num ano, entre 1 a 8 milhões de euros” 

(Capucha et al, 2021: 53). 

“(...) Os resultados do exercício revelaram que na ausência de CP cerca de 40% dos alunos 

não teria concluído o curso (ou seja, 8.700 alunos). Admitindo que a não conclusão do 

curso corresponde a uma retenção, e tendo como referência que cada aluno retido custa, 

em média, 4.415€ por ano ao estado português, esta situação teria custado cerca de 38 

milhões de euros.  
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Assumindo que cada um destes alunos teve um custo entre os 3.458 € e os 4.272 € 

(dependendo do tipo de curso frequentado) o facto de frequentarem um CP terá permitido 

poupar, num ano, entre 1 milhão a 8 milhões de euros. Este exercício indicia que, nesta 

situação, os Cursos Profissionais não só contribuem para promover o sucesso educativo 

como o seu custo é inferior ao custo associado a uma retenção” (Capucha et al, 2021: 52-

53). 

O exercício realizado pelos autores, embora pertinente, levanta algumas questões 

sobre possíveis usos dos cursos profissionais como meio de poupança de recursos do ME, 

reforçando-se, assim, a necessidade de uma constante vigilância das práticas de 

reencaminhamento das classes mais desfavorecidas para o ensino profissionalizante, que 

poderão ocorrer por fatores alheios às escolhas dos jovens e das suas famílias.  

Uma outra explicação para o aumento proporcional de alunos em cursos 

profissionalizantes nas escolas TEIP poderá estar relacionada com o estigma TEIP 

(Quaresma & Lopes, 2011). Na verdade, o estigma TEIP poderá impulsionar a fuga das 

classes médias e altas (Roldão, 2015) levando a um progressivo aumento da proporção 

de alunos com baixo NSE nas escolas TEIP e, consequentemente, a uma maior proporção 

de alunos a optar pela via profissionalizante nessas escolas.  

Esta hipótese está em concordância com as declarações de Azevedo (2016) 

quando afirma que se estão a criar “dois tipos de escolas públicas”. O autor denuncia a 

rejeição de alunos com percursos marcados pelo insucesso escolar e a indisciplina por 

parte de inúmeras escolas públicas. Estas escolas procuram, essencialmente, manter um 

corpo de alunos mais favorecido, melhorando a “imagem” e a prestação nos rankings. 

“De um lado, as escolas públicas que rejeitam este tipo de alunos, chamamos-lhes as 

escolas públicas limpas, do outro, as escolas que os aceitam porque, situadas em «bairros 

sociais problemáticos» (ex. Cerco, Viso, Leonardo Coimbra),23 estão a ficar sem alunos, 

na sequência da debandada gradual da «classe média», que apreende bem este movimento 

e retira os seus filhos para escolas mais limpas, que todos sabem quais são, mesmo 

ultrapassando disposições administrativas” (Azevedo, 2016). 

O autor refere, ainda, que o fenómeno é amplamente conhecido e parece ser 

ignorado pelo Ministério da Educação: 

 
23 As referidas escolas pertencem à rede TEIP. 



 140 

“Questionei um ex-dirigente do ME que disse: sim, o Ministério sabe que acontece, mas 

parece assumir, sem o explicitar, que a existência de algumas escolas secundárias públicas 

de elite é uma condição para que o ensino público possa competir com o privado na 

captação de determinados estratos sociais.” (Azevedo, 2016) 

Os contributos destes autores reforçam a importância de estudar a evolução do 

perfil socioeconómico dos alunos das escolas TEIP, o que nos permitirá compreender se 

as escolas TEIP sofrem fenómenos de segregação social e tendem a tornar-se mais 

homogéneas com o passar do tempo. 

Concluindo, a terceira hipótese – O programa TEIP tende a “encaminhar” 

proporcionalmente mais alunos para o ensino profissionalizante – parece ser a mais 

plausível de acordo com os dados disponíveis e os resultados alcançados. Por esse motivo, 

seria importante a disponibilização de mais dados por parte do Ministério da Educação e 

a realização de mais estudos que pudessem contribuir para compreender o fenómeno 

descortinado e as suas consequências. 

Na maioria dos países da OCDE, os estudantes de meios socioeconómicos 

desfavorecidos estão sobrerrepresentados nas vias profissionais (OECD, 2018). Não 

obstante, é importante atentar nas consequências do encaminhamento dos estudantes em 

desvantagem socioeconómica para as vias profissionalizantes. Como argumentado, o 

encaminhamento precoce dos estudantes para determinadas vias constitui uma forma de 

segregação e pode limitar a equidade educativa levando à constituição de vias de primeira 

– que culminam em empregos com estatuto e remuneração mais elevados – e vias de 

segunda – que se traduzem em menores oportunidades de mobilidade social ascendente.  

Como resposta política ao rastreamento precoce de estudantes (entre os 12- 14 

anos) a Comunidade Flamenga da Bélgica criou um programa “Master Plan for 

Secondary Education” cujo objetivo consiste, entre outros, em atrair e reter um maior 

número de estudantes de meios socioeconómicos desfavorecidos nos programas de estudo 

gerais (Nusche, et al., 2015; OECD, 2018). Ou seja, precisamente o oposto do que se está 

a suceder com o programa TEIP. Para isso, consideram necessária a introdução de um 

melhor sistema de acompanhamento das características dos estudantes que entram em 

diferentes percursos, bem como um diagnóstico precoce reforçado e uma resposta às 

necessidades de aprendizagem (como a aprendizagem de línguas, de forma a evitar que 
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os estudantes sejam encaminhados para vias profissionais devido a dificuldades 

linguísticas) (Nusche, et al., 2015). 

Pelos motivos aqui expostos, entendemos que seria importante para o programa 

TEIP considerar outros tipos de abordagens, fortalecer a relação entre as escolas 

envolvidas no programa e o ensino superior, fomentando a participação dos grupos mais 

desfavorecidos e desenvolvendo projetos que envolvam os alunos e as instituições além 

da escolaridade obrigatória. 

“Os níveis mais elevados de qualificação serão particularmente importantes no futuro 

próximo, prevendo a OCDE que 14% dos postos de trabalho estejam em risco elevado de 

serem automatizados e 32% sofrerão, provavelmente, grandes transformações nos 

próximos anos (OCDE, 2019). Reconhecendo a importância de construir oportunidades 

de aprendizagem adicional, muitos países criaram (ou estão a criar) formas de acesso a 

níveis mais elevados de qualificação para os diplomados do ensino secundário 

profissional” (CNE, 2020: 406). 
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Em suma, os resultados mostram que as escolas TEIP, ainda que com diferenças 

relevantes entre fases, exibem uma maior proporção de alunos em cursos 

profissionalizantes que as escolas não-TEIP e uma menor proporção de alunos nos cursos 

científico-humanísticos 

Como anteriormente discutido, os estudantes de NSE mais baixo, cujos pais têm 

menos habilitações, tendem a optar pela via profissional (OECD, 2008; Capucha et al., 

2021; Amaral, 2022). Do mesmo modo que se observam diferenças nos perfis dos 

estudantes que optam pelos cursos profissionais, estes também estão associados a uma 

menor taxa de acesso ao ensino superior (Amaral, 2022).  

Ora, se a proporção de alunos que frequenta o ensino profissionalizante é maior 

nas escolas TEIP do que nas não-TEIP, isto poderá significar que a percentagem de alunos 

que tenta aceder ao ensino superior é inferior nestas escolas. Sucede que os alunos destas 

escolas são aqueles que mais beneficiariam de um curso superior em termos das 

perspetivas de mobilidade social ascendente que este lhes poderia conceder. 

Se, por um lado, as famílias com maior capital económico e social se mobilizam 

de modo a manter os seus privilégios (Duru-Bellat, 2005; Roldão, 2015), afastando-se de 

escolas ou vias educativas associadas a um maior estigma, por outro lado, as classes mais 

desfavorecidas tendem a privilegiar outros fatores nas suas escolhas, como “os custos 

materiais e doméstico-familiares, «resignando-se» à escola da sua área de residência” 

(Roldão, 2015: 161). Ora, se as classes mais desfavorecidas associam as suas escolhas a 

constrangimentos relacionados com o dia-a-dia, as classes médias/altas tendem a 

desenvolver projetos a longo prazo que permitam não apenas escolarizar os filhos, mas 

garantir-lhes os melhores lugares, com o maior estatuto e as melhores recompensas. 

Após estas conclusões, seria expectável que um programa de educação 

compensatória, tal como o Programa TEIP, operasse no sentido de reverter estas 

tendências de forma a cumprir o seu desígnio de mitigar as desigualdades de origem. No 

entanto, os resultados por nós obtidos mostram que as escolas TEIP não só não têm 

conseguido reverter as tendências observadas como ainda parecem reforçá-las.  

Na verdade, Capucha et al. (2021) veem nos cursos profissionais “um papel 

determinante nas escolas da rede TEIP, constituindo uma chave para a promoção do 
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sucesso e na prevenção de situações de risco de abandono escolar” (Capucha et al., 

2021:8). Contudo, consideramos que essa aposta pode revelar-se controversa dado que:  

i) O ensino profissionalizante costumava apresentar taxas mais elevadas de 

taxas de transição/conclusão e taxas mais baixas de retenção/desistência 

do que os cursos científico-humanísticos, o que diminuía o risco de 

abandono escolar sem a obtenção do nível de ensino secundário. No 

entanto, parecem existir aproximações entre estas duas taxas ao longo do 

tempo. No ano de 2020, pela primeira vez na última década, a taxa de 

conclusão dos científico-humanísticos foi inclusivamente superior à taxa 

de conclusão dos cursos profissionais/tecnológicos (CNE, 2021). 

ii) Embora pareçam existir evidências de uma inserção mais rápida no 

mercado de trabalho após a conclusão do ensino secundário pela via 

profissionalizante (OECD, 2021; Capucha et al., 2021), segundo a OCDE 

(2020) a vantagem de emprego para os possuidores de uma qualificação 

profissional em comparação com aqueles que têm uma qualificação geral 

tende a enfraquecer – e até a inverter-se – ao longo das suas vidas. 

iii) Não existem indícios congruentes de uma maior taxa de emprego para 

aqueles que possuem um diploma do ensino secundário pela via 

profissionalizante, comparativamente à via científica-humanística. 

Segundo os dados do CNE (2020), em Portugal, as duas taxas parecem ser 

idênticas. De acordo os dados da OCDE (2020), a taxa de emprego das 

vias profissionalizantes parece ser apenas ligeiramente mais elevada.  

iv) Não existem evidências de uma maior recompensa salarial para os que 

concluíram o ensino secundário profissionalizante relativamente aos que 

concluíram o ensino secundária pela via científica-humanística. Porém, 

também não existem evidências do seu contrário (que as recompensas são 

menores ou iguais). 

v) Os jovens oriundos de cursos profissionais são mais suscetíveis a 

tornarem-se NEET (OTES, 2020; International Labour Office, 2020). Um 

dos motivos poderá estar relacionado com o facto de a formação 

profissional ser mais suscetível de conduzir ao emprego em postos de 

trabalho em risco de automatização, conduzindo a uma maior instabilidade 

profissional. 
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vi) Os jovens que concluem o ensino secundário através do ensino 

profissionalizante têm menos probabilidades de ingressar no ensino 

superior (DGEEC, 2020; CNE, 2020). 

vii) O ensino superior constitui a forma mais plausível de mobilidade social 

ascendente das classes mais desfavorecidas, sendo que níveis de educação 

mais elevados se traduzem geralmente em melhores oportunidades de 

emprego e rendimentos mais elevados (OECD, 2021). 

Os resultados alcançados levantam algumas questões relativamente ao Programa 

TEIP, que poderá estar a intensificar fenómenos de segregação e reprodução social. 

Apesar de ser exigido aos sistemas educativos um papel efetivo na prossecução da justiça 

social, as desigualdades de origem continuam a influenciar em larga medida o acesso, o 

percurso e o rendimento escolar das classes mais desfavorecidas.  

As hipóteses formuladas na discussão de resultados são um convite ao 

aprofundamento da investigação de forma a compreender os motivos que subjazem ao 

aumento da proporção de alunos matriculados no ensino profissional em escolas TEIP, 

quando comparadas com as não-TEIP. Apesar da OCDE ter já sugerido a produção de 

investigação acerca da sobrerepresentação das classes mais desfavorecidas na via 

profissional (Liebowitz, et al., 2018), os relatórios TEIP não analisam o número de alunos 

por via educativa, tampouco exploram as consequências ou as vantagens/desvantagens 

destas opções.   

Em suma, seria importante que os programas de educação compensatória 

conseguissem não apenas manter os jovens na escola durante o período em que é 

obrigatório, mas, de facto, compensar e reverter a situação de pobreza e precaridade em 

que estes se encontram, evitando “políticas sociais de caráter paliativo” (Canário, 2004). 

É fundamental que a investigação aborde este tema de forma séria, empiricamente bem 

fundamentada, libertando-se de clichés anacrónicos e contribuindo, de facto, para a 

mudança e a justiça sociais.  
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TEIP2 aos projectos TEIP II”, in Educação, Territórios e (Des)Igualdades, Atas do II 
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Tabela 9 

Número de alunos fora das Escolas Secundárias (ou Escolas com Ensino Básico e Secundário) por tipo de 

oferta educativa 
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