


























capítulo 1
ASPECTOS GERAIS DO ESTUDO

Isabel Menezes, Madalena Mendes, Georgina Lopes, C~rtz Ferreira, Conceição
Ribeiro, Maria Rosa Afonso, Joana Giáo e Gertrudes Amaro

Caracterização geral do estudo

O Estudo Internacional sobre Educação Cívica é liderado pela InternationalAssociation

fi r the Evaluation ofEducationalAchievement (IEA) uma associação internacional inde
pendente criada em 1959, que agrega instituições de investigação de 53 países. A IEA
tem como objectivo conduzir estudos comparativos em vários domínios da educação
(pré-escolar, matemática, ciências, tecnologias da comunicação e informação,...),
trando-se na analise das orientações políticas e curriculares e nas práticas educativas.

Na década de 1970, a IEA realizou um estudo internacional sobre Educação
Cívica envolvendo 9 países (República Federal da Alemanha, Finlândia, Irlanda, Israel,
Itália, Holanda, Nova Zelândia, Suécia e Estados Unidos). Em 1994, decidiu realizar
um segundo estudo neste domínio tendo cru conta as intensas mudanças sociais e políti
cas que entretanto se haviam verificado, incluindo o reconhecimento do crescente
desinteresse dos jovens por questões políticas tradicionais. A realização deste novo estu
do é considerada particularmente importante no actual momento, pois

todas as sociedades têm um interesse óbvio nas formas como os seus jovens aprendem a
participar nos assuntos públicos mas nos anos 90, isto tornou-se um assunto de importân
da acrescida, especialmente em sociedades democráticas. A questão do significado de uma
cidadania eficaz e do papel da educação em construir uma cultura cívica é importante não
só para os Governos, mas também para o público em geral (Torney-Purta, 1994, p1).

Desenho metodológico

O desenho metodológico do estudo envolveu duas fases diferenciadas embora interde
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pendentes. A primeira fase (1994-1997) implicou a realização de estudos qualitativos
em cada país participante (num total de 24) centrados na análise sistemática do cur
rículo enunciado (e.g., documentos orientadores da política educativa, programas ofi
ciais e manuais escolares de disciplinas do ensino básico), no sentido de dar resposta a
cinco questões fundamentais:

— o que se espera que os jovens de 14-15 anos tenham aprendido sobre o significa
do da democracia (incluindo as suas instituições e práticas e os direitos e obriga
ções de cidadania)

— o que se espera que os jovens de 14-15 anos tenham adquirido Como sentido de
identidade nacional?

— o que se espera que os jovens de 14-15 anos tenham aprendido sobre os grupos
discriminados (definidos em função do género, etnia, classe social ou estatuto de
imigrante)?

— o que se espera que os jovens de 14-15 anos tenham aprendido sobre a relação
entre a economia e a política?

— o que se espera que os jovens de 14-15 anos tenham aprendido sobre a fonte ou
natureza de problemas locais específicos, em particular os da sua comunidade?

Os principais resultados desta primeira fase (Torney-Purta, Schwille & Amadeo, 1999),
foram objecto de publicação, em Portugal, pelo Instituto de Inovação Educacional
(Menezes, 1995; Menezes, Xavier & Cibele, 1997) e revelam a presença sistemática dos
temas de cidadania canto nos documentos orientadores da política educativa como nos
programas e manuais quer a nível dos conteúdos quer de sugestões metodológicas. No
entanto, verifica-se a tendência para uma menor ênfase e complexidade na sua abor
dagem pelos manuais. É possível concluir assim que, ao nível do curriculo enunciado, a
cidadania se assume como objectivo central da educação básica, embora algumas entre
vistas com carácter exploratório realizadas com alunos, professores e informantes privi
legiados (ligados à formação de professores, a associações cívicas e a juventudes par
tidárias) indiciem uma abordagem não sistemática destas questões ao nível do currícu
lo implementado.
Na segunda fase o estudo foi coordenado por Rainer Lehman da Humboldt-Universitàt
zu Berlin (Alemanha), sendo o comité científico liderado por Judith Torney-Purta da
Universicy of Maryland at College Park (EUA)I. A participação portuguesa foi assegu
rada pelo Instituto de Inovação Educacional, através da Direcção de Serviços de
Avaliação do Sistema Educativo (DASE), cuja responsável era Gertrudes Amaro. A
coordenação nacional do estudo foi assegurada por Isabel Menezes (Faculdade de
Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto); a equipa integrou
Madalena Mendes (1997-2000), Carla Ferreira (1997-2003), Conceição Ribeiro (1997-

1 Este Comité integra ainda Barbara Fratczak-Rudnicka, (Universidade de Varsóvia, Poló
nia), Georgia Kontogiannopoulou-Polydoridrs (Universidade de Atenas, Grécia), Bruno

2000), Georgina Lopes (1997-2000), Joana Gião (2000-03) e Rosa Afonso (2000-03).
Esta equipa contou, ainda, com a supervisão científica de um painel de consultores
constituído por Abílio Cardoso (Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da
Universidade de Lisboa), Carlos Cardoso (Escola Superior de Educação de Lisboa), José
Machado Pais (Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa), Licínio Lima
(Instituto de Educação e Psicologia da Universidade do Minho), Lucília Salgado (Escola
Superior de Educação de Coimbra) e Maria do Céu Roldão (Escola Superior de
Educação de Santarém).

O objectivo da segunda fase, iniciada em 1998, é analisar o papel da educação
escolar na construção, pelos jovens, de conhecimentos, competências, concepções, ati
tudes e comportamentos no domínio da cidadania, com especial ênfase para questões
relativas à democracia (funcionamento e instituições, concepções) e às atitudes face a
grupos discriminados (e.g., mulheres, imigrantes). Adicionalmente, observam-se as per
cepçóes de alunos sobre algumas dimensóes do currículo implementado (e.g., clima de
sala de aula) e sobre as suas experiências fara da escola- Trata-se, assim, de explorar o
currículo conseguido no domínio da cidadania.

No entanto, é importante salientar, desde já, uma das especificidades deste estu
do: contrariamente a outros estudos da IRA sobre o impacto da educaçáo escolar, os
resultados obtidos aqui não podem ser atribuidos, de uma forma definitiva, a efeitos da
escola, mas resultam da socialização em vários contextos de vida (incluindo a família, as
associações e os média). Ou seja, enquanto que conhecimentos e competências no
domínio da matemática ou das ciências constituem provavelmente um resultado quase
exclusivo das aprendizagens escolares, o desenvolvimento de conhecimentos e atitudes
no domínio da cidadania não depende exclusivamente da escola, mas é o resultado de
um processo de aprendizagem em que esráo envolvidas várias instituições de socializa-
çáo.

O referencial teórico do estudo

O enquadramento teórico do estudo finda-se nos contributos de duas perspectivas con
temporâneas relevantes: a perspectiva desenvolvimental ecológica de Bronfenbrenner
(1979, 1986, 1988) e a teoria da cognição situada de Lave e Wenger (Lave, 1988; Lave
& Wenger, 1991; Rogoff, Paradise, Arauz, Correa-Chávez & Angelillo, 2003; Wenger,

Losito (National Institute for the Evaluation of the Educational System, ltáiia), Barbara
Malak-Minlciewicz (IRA Secretariat, Holanda), Ingrid Munck (Swedish Nadonal Agency
for Administrative Development, Suécia), Hans Oswald (Postdam University, Alemanha),
John Schwille (Michigan State University, Estados Unidos), Gim Steiner-Khamsi (Teachers
College, Columbia University, Estados Unidos), Lee Wing Won (Hong Kong Institute of
Education, Hong Kong), RayAdams (ex-oficio, IEA Technical Executive Group) e Hein
rich Mintrop (Consultor do Steering Committee).
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1998), que sublinham a centralidade dos contextos de vida nos processos de desen
volvimento e de aprendizagem. Bronfenbrenner destaca os múltiplos eCossistemas do
desenvolvimento humanos, que incluem tanto os contextos em que o indivíduo parti
cipa directamente (microssistemas, como a família ou a escola) e a sua inter-relação,
como os contextos mais vastos, com o reconhecimento da influências das condições
histórico-culturais (e.g., ideologias e valores dominantes numa determinada sociedade,
acontecimentos geracionais, como, por exemplo, o 25 de Abril) no processo de desen
volvimento individual. Lave e Wenger partem do estudo dos processos de aprendizagem
espontânea em contexto não-escolar, salientando como a aprendizagem é indissociável
da actividade, do contato e da cultura em que decorre, e como os grupos podem (ou
não) facilitar a participação dos indivíduos, considerada essencial para a construção de
novas aprendizagens: é na medida em que é dada ao indivíduo a oportunidade de uma
participação periférica legítima nas actividades de um grupo que se criam as condições
para novas aprendizagens. Estas, por seu turno, propiciam que a participação seja cada
vez mais central.

A discussão das implicações destes contributos para a construção da cidadania dos
jovens viria a dar origem a um modelo gráfico em forma octogonal (Figura 1.1) que per
mite

Processos, Inalilvições e
Valores Económico,

no

Figuro 1.1 Modelo octogonal do desenvolvimento do cidadania
uma visuaiização de formas através das quais as vidas quotidianas dos jovens na família, com
os pares, na escola servem como um contexto para o seu pensamento e acção no ambiente
social e político. Aprender sobre a cidadania implica o envolvimento dos jovens numa co
munidade e o desenvolvimento de uma identidade nesse grupo. Estas ‘comunidades de dis
curso e de prática’ constituem o contexto no qual os jovens desenvolvem progressivamente
conceitos e formas de agir mais complexos (Torney-Purta, Lehman, Oswald & Schultz,
2001, p. 20).

No centro do modelo está o aluno enquanto indivíduo. O discurso público e as práti
cas sociais exercem influência sobre o aluno através de interacçóes face-a-face na família,
na escola (os professores, o currículo prescrito, as oportunidades de participação), nos
grupos depares e na comunidade — ou seja, os ecossistemas que Bronfenbrenner (1979)
designou de microssistemas. Para além destas oportunidades de interacção directa, o
aluno está sob a influência dc instituiçóes, processos e valores nas esferas política,
económica, educacional, religiosa e dos média. Os heróis, símbolos e narrativas com sig
nificado a nível local e regional, as relações internacionais e a integração do País no con
texto mundial e, finalmente, a estrutura de oportunidades (e a discriminação) em
fisnção do género, da etnia ou do estatuto de imigrante contribuem, também, para a
construção de conhecimentos, competências, atitudes e disposiçóes para agir.

É neste sentido que a aprendizagem neste domínio não pode ser concebida como
um resultado exclusivo da instrução directa e formal em contextos escolares: “a própria
comunidade política (e as práticas do dia-a-dia) envolvem e providenciam o contexto”
para o desenvolvimento da cidadania (Torney-Purta, Lchman, Oswald & Schultz,
2001, p. 22), sendo de salientar o papel determinante que neste processo desempenham
as experiências de participação dos jovens, bem como as ocasióes para reflectir critica-
mente, através da interacção com outros, no sentido de integrar o significado pessoal
dessas vivências (Sprintall, 1991).
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Populações alvo do estudo

O estudo envolveu a observação de amostras representativas, em diversos países, de duas
populações principais: alunos de 14 anos de idade e alunos do final do ensino
secundário.

O processo de amostragem, em Portugal, seguiu um desenho de amostra bi-etápi
ca2. Foram seleccionadas 150 escolas segundo um método de amostragem proporcional
em função da dimensão da escola e da densidade de escolas em Cada região (Norte,
Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo, Algarve, Madeira e Açores); para a população
do ensino secundário foi ainda tida em conta a tipologia de escola (escola regular vs.
profissional). Numa primeira etapa, foram seleccionadas as escolas através do método
PPS (Probabilisy Proportionizi te Size) estratificado por regiáo. Numa segunda etapa, pro
cedeu-se à selecção aleatória das turmas em cada uma das escolas seleccionadas. Para a
população de 14 anos, foram aleatoriamente seleccionadas duas turmas: uma do 8° e
outra do 9° ano de escolaridade. Para a população do ensino secundário foram incluí-
das turmas do 110 ano das escolas do ensino regular e do 2° ano das escolas profissio
nais.

A primeira população (P0P23) inclui os alunos de 14 anos de idade que fl,ram
observados em 28 países: Alemanha, Austrália, Bélgica (Comunidade Francófona),
Bulgária, Chile, Colômbia, Chipre, Dinamarca, Estados Unidos, Eslovénia, Estónia,
Federação Russa, Finlândia, Grécia, Hong lCong, Hungria, Inglaterra, Itália, Letónia,
Lituânia, Noruega, Polónia, Portugal, Roménia, República Checa, República Eslovaca,
Suécia e Suíça. Cada país seleccionou o ano de escolaridade frequentado pela maioria
dos alunos com 14 anos4.

Em Portugal a opção foi de proceder à recolha de dados junto de amostras repre
sentativas de alunos do 8° (N=3261) e do 9° (N=3219) anos5, oriundos de 150 escolas
(a especificação do desenho amostral será feira posteriormente), embora apenas o 8° ano

2 Para uma descrição detalhada do processo de amostragem para as duas populações veja-Se
o anexo 1.

3 É uma convenção da IEA designar a população alvo por P0P2.
4 Trata-se do ano modal para os alunos que, no 8° mês do ano escolar (i.e., no momento da

observação), têm entre 14 anos e O meses e 14 anos e LI meses.

5 A opção do envolvimento de alunos de 2 anos contíguos deveu-se ao facto de estudos ante
riores (e.g., TIMMS) terem constatado a discrepância entre o ano modal previsto (no caso
português, o 9° ano) e a idade dos alunos que efectivamente o frequentam. Considerando
o risco de recolher dados junto de uma amostra efectivamente “mais velha” do que o dese
jável em termos de comparação internaciosial, mas a desejabilidade de obter informação
relativamente aos alunos que completam a escolaridade básica optou-se, então, pela reco
lha de dados junto do 8° e do 90 anos de escolaridade, O esmdo internacional compara-

tenha sido incluído na amostra internacional (Quadro 1.1).

Quadro 1.1 Características da amostra internacionol do POP2

Idade

Países Média Oes’.io %dealunoscornl4 %da %dealmo,quer.ãonascetam
padrão anos raparigas na pais

Ausliauia 14,6 0.5 67 55 lO
Bélgica (Froncáianal 14,1 0.7 34 49 lo
Bulgária 1 4,9 0,6 59 52 4
Chile 14,3 0,8 40 49 2
Colômbia 4,6 1,2 35 58 3
chipre 14,8 0,4 75 51 9
Rep,~buica checa 14,4 0,4 70 SI 2
Dinamarca 14,8 0,4 66 49 7
Inglaterra 14,7 0,3 79 50 6
E,Iónia 14,7 0,6 67 52 á
Finlândia 14,8 0,3 67 52 3
Alemanha n.a n’a ,s,o SI 19
Grécia 1 4,7 0.5 83 52 á
liang Kaog 15,3 0.8 38 49 20
Hungria 4,4 0,5 70 50 3
Ilólia 15,0 0.7 58 52 2
Letónia 14,5 0,6 62 52
Lituânia 14,8 0,6 67 51 3
Naruega 14,8 0,3 71 51 6
Palánia 5,0 0,4 54 52
Posiugal (8° ana( 14,5 1,0 35 52 5
Roménia 14,8 0,5 65 48
Federação Ruma 15,1 0,5 48 53 14
Eslováquia 14,3 0,4 69 53 2
Eslovénio 14,8 0,4 74 50 4
Suécia 14,3 0,4 79 52 8
Suíço 15,0 0,7 55 SI 17
Estados Unidos 14,7 0,6 74 SI II
Anusga lnteun.acianal 14,7 0,7 62 SI 7

Fonte: Toumey’Purta, Lehman, Oswold & Schultz (2001), p.35.

Para além dos alunos, foram ainda recolhidos dados junto dos professores de disciplinas
cujos conteúdos se considerou, conforme os resultados da l~ fase, estarem mais intrin
secamente relacionados com a Educação Cívica. A proposta inicial da coordenação
internacional era de incluir apenas professores da disciplina de Educação Cívica ou de
disciplinas directamente relacionadas da área de humanidades (em particular, de
História). A objecção portuguesa a esta posição sempre foi expressa com base em vários

tivo entretanto publicado (Torney-Pairta, Lehman, Oswald & Schultz, 2001) viria apenas
a considerar a amostra de alunos do 80 ano, dado os alunos do 9° ano serem, efectivamen
te, em média mais velhos do que os alunos dos outros países.
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argumentos: (1) a inexistência em Portugal de uma disciplina especfflca; (ii) a opção, em
Portugal como noutros países, por estratégias curriculares de disseminação transversal;
(iii) o facto de se considerar que a Educação Cívica não envolve apenas conhecimentos,
mas também competências e atitudes cujo desenvolvimento é objecto de outras disci
plinas, como constatado pela aná]ise do currículo enunciado na primeira fase. Assim,
em Portugal, responderam ao Questionário do Professor 871 professores, das disciplinas
de História, Língua Portuguesa, Geografia e Ciências Naturais das turmas seleccionadas.
O estudo compreendeu ainda a aplicação de um Questionário à Escola respondido pelos
gestores das escolas participantes.

A definição da segunda população (POP3) envolveu os alunos de 17-18 anos, i.e.,
do fina] da escolaridade secundária6 de 16 países: Chile, Colômbia, Chipre, Dinamarca,
Eslovénia, Estónia, Federação Russa, Hong Kong, Israel, Letónia, Noruega, Polónia,
Portugal, República Checa, Suécia e Suíça. Assim, cada país seleccionou o ano de esco
laridade que considerava mais adequado, tendo em conta a sua situação específica, va
riando esta escolha entre o 100 e o 12° ano, o que implicou também uma maior varia
bilidade de idades (Quadro 1.2). Em Portugal, a opção pelo 110 ano decorreu, entre
outros factores, da sobrecarga académica vivida pelos alunos do 12° ano. A amostra por
tuguesa é constituída por 3732 alunos do 110 ano, oriundos de 150 escolas, induindo
escolas do ensino regular e escolas profissionais.

Quadro 1 .2 Características do amostra internacional do POP3

Idade

Países Média Desvio Anadeescolaridade %de %dealuno,quenaonaxe,arn
padreo no raparigas no país

Chile 17,9 0,8 12 54 1
col&,,bia 17,7 1,3 li 58 2
chipre 17,7 0,4 12 54 10
Repóblico Checa 1 7,9 0,7 12 51 2
Dinoniorco 19.4 09 12 59 11
Eslônio 18,2 0,4 12 61 5
hongl(oag 18,5 0,8 12 52 IS
Israel 16,8 0,4 11 50 14
Lelánio 6,6 1,2 lO 54 17
No 181 0,7 12 53 5
Polónio 17.6 0,4 II SI 1
Portugol 17,6 1,1 lI 58 8
Federoçõo Russo 17,0 0,4 1 1 60
Eslavénia 18,4 0.5 12 53 3
Suécia 18,9 0,4 12 53 10
Su mã 17,9 1,1 li 59 lo
Ajnosts Internacional 179 1 O 12 55 7

Fonte: Amodeo, Tourney-Purlo, Lehman; Husíeld & Nikolovo (2002), p.39.

Tal como para a população dos alunos do ensino básico, foram ainda recolhidos dados
junto dos professores. No entanto, o leque de disciplinas não foi tão restrito como para
a população mais nova, sendo apenas requerido que os professores leccionassem uma
disciplina à respectiva turma. Em Portugal, responderam ao Questionário do Professor
1527 professores. Finalmente, o estudo envolveu também a aplicação de um
Questionário à Escola respondido pelos gestores das escolas participantes.

Construção de instrumentos de observação

A construção de instrumentos de observação válidos e fiáveis, enquanto condição deter
minante da qualidade do próprio estudo, implicou que fosse dada prioridade ao processo
de preparação dos questionários pelo que se realizaram várias pré-pilotagens nos países
participantes de forma a permitir a selecção de itens (de escolha múltipla e de tipo Lickert)
centrados em conhecimentos, concepções, atitudes e comportamentos no domínio da
cidadania. Os itens foram traduzidos para português e retrovertidos para inglês, tendo a
versão portuguesa sido avaliada e sujeita a reformulação por especialistas7

Em Portugal, o estudo principal junto da POP2 foi precedido de três pré-pilota
genF realizadas respectivamente em Novembro de 1997, Fevereiro e Maio de 1998.
Atendendo ao pequeno número de escolas envolvidas, optou-se por uma amostragem de
conveniência que envolveu em cada pilotagem, respectivamente, 500 alunos do 9° ano
de escolaridade, 500 alunos do 10” ano de escolaridade e 580 alunos do 9° ano de esco
laridade pertencentes a escolas do território nacional situadas em zonas rurais, urbanas
periféricas e urbanas centrais, com ou sem diversidade social. As pré-pilotagens permiti
ram estabelecer os contornos finais dos questionários através da reformulação dos itens
(e.g., eliminação dos itens que apresentavam índices de dificuldade excessiva ou que apre-

educativos dos vários países, uma definição tão estrita da população observada, como acon
teceu para a população mais nova, com a definição de um ano modal. Assim, a amostra
internacional é, deste ponto de vista, mais diversa do que na POP2.

7 Colaboraram na tradução dos instrumentos a equipa do projecto e especialistas de Língua
Estrangeira - Inglês, José Moura Carvalho e Vanda Menezes e na revisão e adaptação para
a Língua Portuguesa, Fernando Ribeiro. A coordenação internacional também contratou
especialistas nas línguas dos vários países para fazer o controla de qualidade das traduções.

8 As pré-pilotagens envolveram a aplicação dos instrumentos pelos seguintes técnicos do
IIE: Madalena Mendes, Carla Ferreira, Conceição Ribeiro, Georgina Marques, Gertrudes
Amaro, Eunice Góis, Conceição Gonçalves, Carla Cibele Figueiredo, José Pinho Silva, Amé
lia Correia, Clara Oliveira, Mário Caramujo. Ana Neto, António Inácio, Emilia Tavares,

Não foi possível, por razões que se prendem com a diversidade da estrutura dos sistemas Manuel Gomes, José Figueira, Joana Gião, Filomena Neres e Júlio Andrade.
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sentavam uma escolha massiva de uma alternativa que não a correcta) e apurar os pro
cedimentos a desenvolver na operacionalização do estudo. Um procedimento similar foi
seguido para a selecção de itens junto dos alunos mais velhos, embora o processo de pré-
-pilotagem tenha sido efectuado apenas em 6 países, não envolvendo Portugal.

Os instrumentos incluem itens internacionais referentes a questões de natureza
geral e itens nacionais referenciados a um tema (acontecimento, documento ou sequên
cia de acontecimentos) relevante para a história do país de modo a permitir uma análise
específica de questões relacionadas com a identidade nacional e a diversidade social. É,
ainda, incluída uma secção em que se requer aos alunos informação deinografica, sobre a
situapIo familiar e sobre as suas actividades extra-escolares (participação em associações,
tempo despendido a ver televisão, etc.). O instrumento era, assim, constituído por 3
partes (Quadro 1.3).

Quadro 1.3 Caracterização do questionário do aluno.

Porte Tipo de tens Dimensões analisadas N5de N~ de
Itens tens

POP2 POP3
A de escolha lterss intenacionais relativos o conhecimentos e competências (e.g., 38 43

múltiplo direitos e deveres dos cidadãos, funcionamento dos sisseunn
democráticos, interpretação de mensagens políticos, temos económicos)

de resposta
lechodo Género, nacionalidade, situação familiar,... 19 19

8 de tipo Ucketl tens internacionais relativos a competências, concepçÕes, olitudes e 19 19
acções {e.g., democracia, participação política, confiançanos instituiÇÔC5~
eficácia da acção político, cimo do sola de aula)

de resposta
aberta tens nocionais relativos a assuntos nacionais 3

c de escolho tens nacionais relativos a conhecimentos fe~., processo de colonização- 23 23
múltipla descolonização, 25 de Abril, autodetetsninaçóo de Timor.Leste)
de tipo Ucicert Itens relativos a concepçãeseotisudes fe.g., Navegoçães Portuguesas,

grupos discriminados, independência das colónias)

Relativamente aos itens internacionais os conteúdos centraram-se, como referido
acima, nas questões da democracia, da identidade nacional, da coesão e diversidade
social, da economia, dos média e dos problemas locais. Para a população de ensino bási
co, os itens incluídos envolviam: 1. os conhecimentos cívicos (e.g.. funcionamento de
instituiçóes democráticas); II. as competências de interpretação de materiais com con
teúdo cívico ou político (e.g., cartoons, manifestos); III. a compreensão de conceitos
como a cidadania e a democracia; IV. as atitudes face ao Governo, à eficácia pessoal e
colectiva, a grupos discriminados e a instituições sociais; V. os comportamentos. actuais
e esperados, de participação cívica. Os itens de tipo 1 e II eram itens de escolha múlti
pla com respostas correctas; os itens de tipo III. IV e V tinham um formato de respos
ta de tipo Lickert em 4 pontos (de “discordo totalmente” a “concordo totalmente”).
Apresentam-se, de seguida, alguns exemplos.

2 3 4 o
o O O O O

tens de tipo 1: conhecimentos cívicos

Qual dos seguinles é um direito político? O direito

A. O de os alunos aprenderem sobre política no escola.

8. O de os cidadãos votarem e serem candidatos a eleições.

C. O de os adultos terem um emprego.

D. O de os políticos terem um solário.

Uno jornalista foi preso porque folou no televisão dondo provas da con’lpçóo do governo. Que direito do
jomolisto foi violado?

A. O O direito de escolher o suo profisnão.

O O direito a um julgamento justo.

C. O O direito 6 liberdade de deslocação.

D O O direita à liberdade de informar,

Itens de tipo II: competências de interpretação de mensagens políticos

Nós, cidadãos, estamos ~rtsl

Votar no Podido Azul significa votar por impostos mais altas,

Significa estagnação económica e despedicia dos recursos do nosso pois.

Vala antes no crescimento económico e na livre iniciativa,

Vote par mais dinheiro na carteira de todo o gentel

Nóo vomos desperdiçar mais 4 onos! VOTA NO PARTIDO BRANCO.

tens de tipo III: concepções no domínio da democracia, cidadania e responsabilidades do

governo

O que é bom ou nau paro odesnocracia? [~orsos~ooa M,spaoa Bcrs, pana Mjeols,n pac a NãostV
de,,ooads dmrcac& demoooda derna~i, não se

Quando todas os pessoas têen o direito de
espressar livremente a sua opinião, isso



38 CONHECIMENTOS, CONCEPÇÕES E PRATICAS DE CIDADANIA DOS JOVENS PORTUGUESES CARACTERIZAÇÃO GERAL DO ESTUD

1 2 3 4 O

De certeza que Provavelmente não Provavelmente De cetieza que Não
não deveria ser deveria ser deveria ser deveria ser sei

Itens de tipo V: comportamentos

Lkoido Discrida Catado C~cais, Não
tt~,fl lceokr&e s&

t 2 3 4 O

0 O O O O

Disxtzf, D~ca* Cortada Co~, Não
t*j,renle ttkrele ná

1 2 3 4 O

O O 0~ O O

Discada Discada Casa& Cortado Não
talmmte ~fl ~

1 2

Cam que frequertcia mrm discsasáes to&e o que acatiece na cena pott8ca Nunca Raramente Às Sempre Não
nacional? vezes sei

1 2 3 4 O

O O O O O

O O O O O

O O O O O

Votor nos eleições O

Encontrar tempo para ajudar as pobres O
ou os pessoas mais velhos da
carnunidode

3 4 O

O O O O

O o O O

No estudo com a população do ensino secundário o questiomário Compreendia as mes
mas dimensões, tendo ainda sido incluída uma escala de literacia económica embora a
coordenação internacional admita ser discutível a relação, tanto teórica como empírica,
desta componente com o conhecimento cívico (Amadeo, Torney-Purta, Lehman,
Husfeld & Nikolova, 2002). Alguns dos itens de tipo 1 e II utilizados eram os mesmos
do questionário para a população do ensino básico, mas foram construídos novos itens
por se considerar que o conjunto dos itens já usados seria demasiado fácil para esta po
pulação. Quanto aos itens de tipo W, V e VI tinham um formato de resposta de tipo
Lickert em 4 pontos (de “discordo totalmente” a “concordo totalmente”), sendo exac
tamente os mesmos que os utilizados junto dos alunos mais novos. Apresentam-se. de
seguida, exemplos dos itens utilizados para avaliar a literacia económica.

Por lavar, presta olençõo ao gráfico quando responderes à questão seguinte.

Custos loborois em 5 países

Pois A 1 28.68

Pais B 1 24.50

Pais C— 12.25

Pois D 10.32

Pois E 1 7,51

Custo média da hora de trabalho por pois (em dólares)

A média do custo da hora de uabalho varia nas países acima identificadas. Estas diferenças de custo laboral
levarão, provavelmente, à seguinte sibiação:

A. O As empresas deslocarão os suas fábricas para o país A

8. O As empresos estabelecerão {óbricos nos cinco países.

C. O As empresas deslocarão as suas lúbricos para o pois E.

Um que é um boen cidadão... Nado Pouco Imponfle t.454o Não
isrflhte isnpa,trete ~nPa,t~es lis

pailiciporia numa manifestação pacifica contra uma lei ~
injusto

Quando fores adulto, a que espetas vfr certamente nÓo Provavelmente náo[ Provavelmente Certamente Não
a hzer? farei isto torci isto 1 farei itto farei mio se,

2 3

O O

2

4 o

O O

Quais devem ser as
responsabilidades do
Governo/Estada?

Garantir cuidados de saúde básicos
paro todos O

Ilens de tipo IV: atitudes

O nosso pais

Paro ajudar a proteger o emprego no nosso país deveríamos
comprar produto, que foesem cá produzidos.

Opattsridades

As mulheres deviam concorrer ao Parlamento e fazer porte do
governo, tal canso os homens

Inigrentes

Os imigrantes que vivem num pois durante vários anos deviam
poder votar nas eleiçães...

tens de tipo VI: literacio económica

O

3 4 o
O O O o

Com pessoas da tua idade.

Com os teus pais ou outros membros adultos da tua lomilio

Com profenores.

o. O As empresas estabelecem fábricas no pais 8 duas vezes mais do que no país C.
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Qual a decisão tomada por Salazar para solucionar a guerra colonial?

A. Solicitou o intervenção militar dos Noções Unidos.
~. Iniciou negociações com os movimentos de Iibertoçõo.

C. C Propôs urna autonomia progressivo poro os colónias.

D. ~) Reforçou o exército português nas Colónias em guerra.

9 Amónia Beatriz Mmeida e Ana Espanha (Associação dos Professores de História); Maria

Arminda Bragança e Maria Lizete Costa (Associação de Professores de Inglês); Maria João

MatOS (Escola Secundária Anselmo de Andrade); Manuela Afonso (Associação de Profes
sores de Geografia); Paulo Feytor Pinto e Lúcia Vidal Soares (Associação de Professores dc
Português); Maria do Sameiro Vale (Escola Secundina José Gomes Ferreira); Dulce Pas
coal (Escola Secundina Marquesa de Morna) e Eunice Góis (Instituto de Inovação Edu

cacionafl.

Discordo
Totalmente

o
o
o
o
o

Discordo
Totalmente

o
o
o
o
O
O

Discordo Concordo Concordo Neo
Totalmente sei

CC CC
DCCC
CC CC
CC CC
CC CC

O instrumento de observação dos professores (Quadro 1.4) incluía itens internacionais
(e.g., experiência docente, opiniões sobre educação cívica, ensino da educação cívica,
objectivos de aprendizagem) construídos pela coordenaçáo internacional, e itens
nacionais, acrescentados pela equipa portuguesa, sobre a participação dos alunos na vida

A descolonização portiguesa está directamente associada a que acontecimento da História de Portugal?Se o teu rendimento anual subir 50% enquanto os preços dos bens que compras sobem 1 OO9(~ então

A. D o rendimento reol subiu.

B. D o rendimento real desceu.

C. O o poder do moeda desceu.

D, O o poder de compro não é ofectodo.

O tema nacional foi, em Portugal, o processo de colonização-descolonização quer pela
sua centralidade para a definição da identidade nacional quer porque permite abordar
questões relacionadas com a coesão e diversidade social, nomeadamente o relaciona
mento com imigrantes. A construção dos itens foi da responsabilidade da equipa, com
a supervisão do painel de consultores, a partir de um conjunto elaborado por professores
e membros de Associações de Professores com experiência relevante nesta área9. Os itens
seleccionados visam observar os conhecimentos sobre os processos de colonização e de
descolonização, através de itens de escolha múltipla com resposta correcta, e as repre
sentações sobre este processo (e.g., as causas e consequências, do ponto de vista dos colo
nizadores e dos colonizados, o direito à autodeterminação dos países colonizados, a
guerra colonial, o retorno de cidadãos residentes nas ex-colónias, o relacionamento com
as ex-colónias, etc.), bem como as atitudes sobre os fenómenos de imigração e emi
gração, as minorias étnicas e os grupos discriminados em geral (e.g., os seropositivos),
através de itens de tipo Lickert. Procurou-se, deste modo, explorar não apenas os conhe
cimentos e representações dos alunos nestas matérias como também as suas atitudes face
a outros povos e grupos. Apresentam-se, de seguida, alguns exemplos.

Itens nocionais

Discordo Concordo Concordo Não

CC
CC
CC
CC
CC

A, O A adesão de Portugal à União Europeio.
B. A morte de Salozor.

C. C ~ podo Ibérico.
D. A Revolução do 25 de Abril.

Quem recebeu o prémio Nobel da Paz em 1996?

A. C Ramos Horto e Mário Soares.

~. O Xanono Gusmão e D. Ximenes Belo.
c. Ramos Horto e D. Xirnenes Belo.

o. O Xonono Gusmão e Rornos Horto.

O governo português deve autorizar a enflda de
imigrantes para flbalhar no nosso pais se tórem
jogodores de futebol.

dentistas.

operários nõo especiolizodos (ex: construção civil).

odores de telenovela,.

professores

O Mtnist~rio da Educação deveria criar escolas
separadas para crianças
ciganos.

de origem africano.

filhos de toxicodependentes.

tinorenses.

seropositivos (contaminodos com o vinis do 5 DA)

com uno doenço especifico (ex: asma, diabetes).

Em tua opinião, a independência das colónias
portuguesas em Africa, ft,L..
uno conquista justo dos povos olmiconos colonizados.

una pardo poro Portugol, porque deixou de ser um
Império.
um erro dos politicos e militares portugueses.

uno vilória da liberdode. lanho poro portugueses como
africanos.
importante poro oumentor o prestígio inhemocionol de
Portugal.

Totalmente sei

CC
CC
CC
CC
CC

Discordo Concordo Concordo Não
Totalmente sei

CC CC
CC CC
CC CC
CC CC
CC CC
CC CC

Discorda
Tolalnente

C
C
C
O
C
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escolar, num total de 29 itens (de escolha múltipla, de tipo Likert e de resposta aberta).
Apresentam-se, de seguida, alguns exemplos.

Quadro 1 .4 Descrição do questionário do professor.

Tipo de tens Descnçóo N5 de
Itens

de escolho múltiplo , de tipo 1 tens internacionais fe.g.. experiência docente, opiniões sobre educoção cleica,
Licke,1 e de resposta aborto ennirto da educação cívica, metas de aprertdeza9em, pat’ticipoçéo das alunos na +

vida escolor) 14+7
tens nocionais sobre s participação dos alunos na vida escolar

Itens do questionário do professor

Que eseuntos tI Qual a inpoutãncis deste ‘épico poro a IbI Qual a preparação que cl Que oponenidade têm ao alunos,
lecciono na educação cínico? considero ter poro leccionar este até ao mal de ensina
ôtnnbêo da épico? bótico/eecundário, de enudou
educação assuntos relacionados cem este
caco?
Lista de F’~ ~— ktnv,ba êkés Nofrmto Pana 6t Mia Nestn,sna Pão, t~it. Mia
assentos
Candã&rçôon O O O O O O O O O O O O
instituições
pcéhcos
D’mitose O O O O O O O O O O O O
deveres dos
cidadãos
Diterenies O O O O O O O O O O O O
concepções de
democracia
Diresoscisise O O O O O O O O O D O O
humanos
~~tecime~es O O O O O O O O O O O O
itspattonies na
hinténiadapain — — — — —

Senuronço O O O O O O O O O O O O
Social
Sindicato, O O O O O O O O O O O O
lastaldadnde O O O O O O O O O O O O
oportunidades
nora mulheres
o hoenenn
Temos O O O O O O O O O O O O
atnt&ettais

Conserécoção O O O O O O O O O O O O
soca

O

O que te dera aprender em educação clsica?

Esiste um largo consente no nosso ssciedodo sabre o que te desn aprender
em educação cínico

Os protestares denetioni negociar com os alunas a que deve ser estudado em
educação cisico

Para te tomarem bons cidadãos, as alunas devem aprender a recodaecer o ~& &eemda Co’ca,ds
impodãncia de ... ~na* — ~tm,ie

respeitara lei O O O O
notar em todas os eleições O O O O

Denodo
~-

O

O

~oda

O

O

C

O

Cn~
t

o

O

O instrumento de observação das escolas (Quadro 1.5), a responder por representantes
da gestáo. envolvia itens internacionais (e.g., opiniões sobre educação cívica, envolvi
mento dos pais na escola, contexto socio-económico dos alunos, ocorrências na escola)
e itens nacionais relativos a experiências relevantes na capacitação cívica dos alunos,
num total de 25 itens (de escolha múltipla, de tipo Likert e de resposta aberta).
Apresentam-se de seguida. alguns exemplos.

Quadro 1.5 Descrição do questionário aos gestores escolores.

Tipo de lterts Dimensões t”F de
tens

de escolho múltipla, de tipo tens inlemocianoia fe.g., opiniões sobre educação cívico, envolvimento dos pots 9+7+
Uckemt e de resposto aberto no escola, contudo socio-ecortómico das alunos, ocorrãncias no escola) 9

Ilens nocionais sobre enperiéncios relevantes no capocitoção clv,ca dos alunos

Itens do questionário do esColo

Existem na escola orno comunidade os seguintes grupos ou organizações em que o, alunos possorn Não Sim
pot’tici por?
,ussennbleia de Deleoodos de Turma/Associação de Estudantes O O

Organização de juventude tiliodo num partido polilico ou sindicato O O
Grupo que prepara o iaml escolar O O
Organização de delesa do ambiente O O

Grupo envolvido no serviço voluntõtio à comunidade O O

A capacidade educativo do sua escola é afectada por folIa ou inadequação de alguns dos Nada Pouco Algo Muito
asaeclot seoutnies:

Materiais didácticos loor es.: manuais) O O O LP
Edillcios eacalares e espaços e,teriores O O O O

lnl,o.estruturos da biblioteca e recunos oudio.visua,s O O O o

Professores com formacão especIfica em educação clvica O O O O

Como caracteriza cada uma dos seguintes situações no sus Muito Algo Algo Muito
escola? negativa nesativa aasitina positiva

Qual a relevóncia dos seguintes espenênci os e actividades da escola no Nenhuma Pouca Alguma Muita
copacitação cMco das alunos?
Projectos da Areo.Escalo/Áreo de Prajoclo O O O O
Açinidades estra.cueuiculares O O O O
Clubes escalares O O O O
Jomnsaldaescals O O O O
Espaços de debate como Director de Turma ou outras professores O O O O

,hjitudes dos alunos relativamente à escola O O O O

Empenhamento dos arofessores o O O O

Apoio dos sois nos resultados escalares dos seus educandos 1 O O O o
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Implementaçáo do estudo em Portugal

Um conjunto de indicaçóes emanadas da Coordenação Internacional permitiu uni
formizar Critérios de modo a que a implementação do estudo decorresse de firma
homogénea em todos os países. Assim, a aplicação dos instrumentos de recolha de dados
foi precedida de um conjunto diversificado de actividades, incluindo:

(i) a divulgação do significado, relevância e objectivos do estudo junto das escolas
seleccionadas, Direcções Regionais de Educaçáo, Departamento de Educação Bá
sica, Departamento do Ensino Secundário, Inspecção-Geral de Educação, Secre
taria Regional de Educação da Madeira e Secretaria Regional de Educaçâo e Assun
tos Sociais dos Açores;

(ii) o pedido de colaboração às escolas, com solicitação para nomearem os Coordena
dores de Escola e Professores Aplicadores;

(iii) a distribuição do Manual de Coordenação e de Aplicação contendo todas as ins
truções necessárias à aplicação do estudo;

(iv) a formação dos Coordenadores de Escola através de sessões de informação dina
mizadas pela equipa do projecto’°. Realizaram-se oito sessões informativas no Con
tinente, duas na Região Autónoma dos Açores e uma na Região Autónoma da Ma
deira, tendo os locais sido escolhidos de acordo com o critério da proximidade
geográfica das escolas.

Na planificação das actividades para a implementação do estudo, as diferentes escolas
optaram por incluir o assunto nas agendas de trabalho do Conselho Pedagógico,
reunirem com os pais e encarregados de educação dos alunos das turmas seleccionadas
ou simplesmente informá-los por escrito, e planificarem o dia da aplicação do estudo
com o Conselho Directivo/Executivo e com os Professores Aplicadores.

Os Professores Aplicadores foram, na sua maioria, os professores dos alunos testa
dos ou os directores de turma. Noutras escolas, mas em menor número, a opção recaiu
nos Coordenadores do 30 Ciclo ou outros professores da turma e/ou outros docentes da
escola. A receptividade e o empenhamento por parte dos aplicadores é referenciado de
forma sistemática em todos os relatórios elaborados pelos Coordenadores de Escola. Os
alunos mostraram-se receptivos e coLaborantes nas respostas aos questionários.
Relativamente às dificuldades demonstradas pelos alunos ao longo da aplicação, os
Prokssores Coordenadores inventariaram o desconhecimento de algumas expressões
como: cidadania, sindicato, democracia, objecção, restrição, filiação, grupos étnicos,

10 As equipas de formaçáo integraram os seguintes técnicos do IIE: Madalena Mendes, Geor
gina Lopes, Conceição Ribeiro, Cana Ferreira, Gertrudes Amaro. Helena Henriques, An
tónio Pinho Silva e Amélia Correia.

patriotismo, autarquia local, petiçáo, imigração e patriota.
A observação dos alunos do 8° e 9° anos decorreu em Abril/Maio de 1999 e foi

realizada por professores-aplicadores sob a supervisão dos Professores Coordenadores de
EscoLa, previamente formados pela equipa nacional do projecto. O mesmo procedi
mento foi seguido para os alunos do 110 ano, tendo a observação decorrido em
Abril/Maio de 2000. Nas duas situaçães, a testagem foi acompanhada do respectivo
controlo de qualidade em cerca de 10% das escolas11. A equipa utilizou, para o efeito,
uma grelha de observação para registar os tempos de aplicação dos questionários, o
cumprimento das instruções constantes do Manual de Aplicação, o registo de eventuais
ajudas aos alunos, o comportamento dos alunos durante a aplicação, bem como outras
observações consideradas relevantes. De um modo geral, a aplicação decorreu denrro da
normalidade tendo-se cumprido todos os critérios exigidos. Relativamente aos profes
sores e gestores das escolas os questionários foram remetidos pelos próprios para o
Instituto de Inovaçáo Educacional nas semanas subsequentes à observaçáo dos alunos.

11 O controlo de qualidade contou com a colaboração dos seguintes técnicos do JIE: Mada
lena Mendes, Georgina Lopes, Carla Ferreira, Conceição Ribeiro, Helena Henriques, José
Moura Carvalho, Joana Giáo, Maria Figueiredo, Eunice Góis. Conceição Gonçalves, An
tónio Pinho, Amélia Correia, Ana Neto, Mário Caramujo, António Inácio e José Francis
co Figueira.





capitulo 2
CARACTERIZAÇÃO DAS AMOSTRAS DOS ALUNOS PORTUGUESES

Isabel Menezes, Carta Ferreira e Joana Gido

O processo de amostragem

Como referido no capitulo anterior, o processo de amostragem seguiu um desenho de
amostra bi-etápica para as duas populações do estudo; todo o processo foi articulado
com a equipa do IM Data Processing Center de forma a assegurar a adequação e simi
litude dos procedimentos utilizados nos diversos países participantes. Uma descrição
mais detalhada destes procedimentos é feira no Anexo 1. De salientar que a recolha dos
dados para as duas populações — do ensino básico e do ensino secundário — decorreu
com um ano de intervalo, em 1999 e 2000, respecrivamente.

Na primeira etapa foram seleccionadas escolas segundo um método de amostragem
proporcional em função da dimensáo da escola e da densiskde de escolas em cada região;
para a população do ensino secundário foi ainda tida em conta a tz)~ologia de escola (esco
la regular ris, profissional). Foram excluídas escolas que não incluíam os anos de esco
laridade envolvidos ou que tinham um número muito reduzido de alunos. O número
de escolas envolvidas em cada região consta do Quadro 2.1.

Quadro 2.1 Número de escolas parlicipantes no estudo por região

Cateçorias Ensino bésico Ensino secundáda’
Norte 55 51
Centro 27 27
Lisboa e Vale do Tejo 47 52
Alentejo 8 8
Algarve 5 7
Madeira 4 6
Açores 4 á
TOTAL 150 157

inclui escolas do ensino regular e profissional
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Na segunda etapa, foi feita a selecção aleatória das turmas a observar em Cada uma das
escolas seleccionadas; no caso do ensino básico, foram seleccionadas duas turmas, uma
do 8° e outra do 9° anos de escolaridade. Foram considerados elegíveis para exclusão da
aplicação dos instrumentos os alunos com deficiência comprovada que os impedisse de
compreender as questões e os alunos cuja língua materna não era o português e que não
tinham suficiente domínio da língua portuguesa para ler ou escrever. Também aqui
houve preocupação de garantir que as turmas seleccionadas não fossem excessivamente
pequenas; sempre que a selecção aleatória recaiu numa turma pequena, foi também
incluída a turma adjacente.

As amostras portuguesas

Em Portugal, o estudo envolveu a observação de amostras representativas de alunos do
8° (N=3261), do 90 (N=3219) e do 11° (N=2795) anos de escolaridade, oriundos de
150 escolas das várias regiões do continente e das ilhas (vd. Figura 1.2). Saliente-se a
maior percentagem de alunos oriundos de escolas da Região Norte, correspondente à
rede escolar do ensino básico e secundário.

Figura 1.2 Distribuição da população observada em função do ano de escalaridode e da região

Apresentam-se, de seguida. os dados relativos à caracterização das amostras em função
de variáveis pessoais (ano de nascimento e género) e culturais (nacionalidade, língua fa
lada em casa e background familiar), e das actividades de tempos livres (tempo dis
pendido a ver televisão, etc.). Todas as análises de dados são apresentadas separadamente
para os 3 anos de escolaridade considerados (8°, 9° e 11 o).

Ano de nascimento e género

Como se pode observar no Quadro 2.2, a maioria dos alunos do 8° ano nasceu em 1985
(57,1%), do 9° ano em 1984 (60,6%) e do 11° ano em 1983 (56,3%), completando
assim 14, 15 e 17 anos, respectivamente, no ano em que foi realizada a observação
(1999 para os alunos do ensino básico e 2000 para os do ensino secundário). A per
centagem de raparigas é sempre superior à dos rapazes em todos os anos de escolaridade,
mas o fosso entre os géneros aumenta no ensino Tecundário.

Quadro 2.2 Distribuição da populoção observado em função do ano de nascimento e do sexo

Variável Categorias 8° ana 9° ano 11° ano
% % %

Ano de nascimento De 1976 a 1981 1,5 :_— 22,3
1982 4,5 11,1 21,2
1983 13,8 21,5 55,6
1 984 22,4 60,6 0.9
1985 57,1 0,6
1986 0,7

Género Feminino 52,2 51,5 57,4
Masculino 47,8 48,5 42,6

Convém salientar que se optou pela caracterização da amostra em função do ano de
nascimento (e não da idade), na medida em que o ano de nascimento é mais informa
tivo da situação escolar dos alunos: em regra, os alunos iniciam a escolaridade no ano
civil em que completam 6 anos (embora possa haver variações para os que o fazem no
último trimestre do ano civil corrent& ou no primeiro trimestre do ano civil posterior2),
o que nos permite inferir do percurso escolar dos alunos. Ora, tendo em conta o seu ano
de entrada na escolaridade básica, pode-se constatar que uma parte significativa de

1 Nesta situação estão 6,4% dos alunos do 8° ano, 6,5% dos alunos do 9° ano e 6,2% dos
alunos do 110 ano

2 Como é sabido, aos alunos que completam 6 anos no 1° trimestre do ano civil posterior
pode ser excepcionalmente autorizada a entrada no 1° ano de escolaridade. A percentagem
destes alunos (eventualmente englobando também as situações de alunos que completa-

100,0

O Açores

80,0 •Madeira
~AIga,ve

•AJ,nIelo
60,0 Oceano

fltisboeeVTejo

40.0 ENofle
ano

Qrano
20,0 B8’ano

0.0
AND REGIÃO



52 CONHECIMENTOS. CONCEPÇÕES E PRÁTICAS DE CIDADANIA DOS JOVENS PORTUGUESES CARACTERIZAÇÃO DAS AMOSTRAS DOS ALUNOS PORTUGUESES

alunos tem um percurso com retençóes, numa percentagem que ronda os 40% — o que
constitui um valor francamente elevado, em particular para a escolaridade básica.

País de nascimento e língua falada em casa

Como se pode observar no Quadro 2.3, a grande maioria dos alunos nasceu em
Portugal. embora esta percentagem aumente ligeiramente para os alunos do ensino
secundário. É ainda menor a percentagem de alunos que não fala português em casa;
note-se que, no ensino secundário, esta percentagem é quase metade da registada no
ensino básico.

Quadro 2.3 Distribuição do população observado em função do pois de nascimento e da linguo
falado em cosa

Variável Cotegarias 8° ano 9° ano 110 ano
% % %

Onde nasceste? Em Partuqal 94,6 94,3 92,3
Noutro Pois 5,4 5,7 7,7

Falas Portuguás em coso? Nunca ou quase nunco 3,5 2,6 1,6
Sempre ou quase sempre 96,5 97,4 98,4

Características da família

A grande maioria dos alunos (85,9%) vive com ambos os pais (ou padrasto/madrasta,
dado que a questão não permite distinguir os pais biológicos), sendo de registar que é
próxima a percentagem dos que vivem em famílias monoparentais (7,4%) e dos que não
vivem com os pais (6,7%); esta última situação diminui à medida que aumenta o ano
de escolaridade (8,8% pano 8° ano de escolaridade, 6% para o 9a, e 5,5% para o 11°).
Em todas os anos de escolaridade, os agregados familiares mais comuns (mais de 44%)
são constituídos por 4 pessoas. Saliente-se que há uma ligeira tendência à diminuição
da ausência parental e de agregados familiares mais numerosos com o ano de escolari
dade.

ram dois anos de escolaridade regular num único ano lectivo) é residual nas amostras ob

Quadro 2.4 Distribuição da populoção observada em função de coraclerlsticas familiares

Variável Cotegorias 8° ano 9° ano 1 1 ° ano
% %, %

A tua mãe/modrosto vive contigo? Não 92 7,1 6,9
Sim 90,8 92.9 93,1

O teu poi/podrosto vive contigo? Náa 1 4,8 13,0 1 1,3
Sim 85,2 87,0 88,7

Quantas pessoas vivem em tuo coso? ,~é 5 85,2 87,1 91,3
óoumais 14,8 12,9 8,7

Recursos culturais da família

A análise dos recursos culturais da família tem em conta a disponibilidade de um jornal
diário e de livros em casa, para além do nível de escolaridade dos pais. Como se pode
observar no Quadro 2.5, com excepção do jornal diário, todos os indicadores dos recur
sos culturais familiares são mais positivos à medida que aumenta o ano de escolaridade,
sendo evidente uma desvantagem dos alunos do 8° ano de escolaridade, em particular
se comparados com os que frequentam o ensino secundário, que constituem um grupo
culturalmente mais diferenciado.

Quadro 2.5 Distribuição da população observada em fupção de indicadores dos recursos culturais

do fomilio

Variável C,tegorios 8° ano 9° ano 1 1°
% % %

Tens um orna1 diário em casa? Não 55,6 57,9 55,7
Sim 44,4 42,1 44,3

Quantos livros há em tua coso? Até IV 21,6 18,8 1 1,7
Até 50 36,1 34,2 32,2
ASé 200 31,5 34,6 36,9
Moia de 200 10,8 12,4 19.3

Qual a escolaridade da tua mãe? Não andou na escala 4,7 4,0 3,4
Frequentou ou conclutu a escalo primária 4 7,4 46.1 55,5
Frequentou ou concluiu o ensino secundário 37,2 36,8 25,6
Frequentou ou concluiu ensina pós.secundórto 10,7 t 3,1 15,5

Qual a escolaridade da teu pai? Não andou no escola 3,9 3.9 2,4
Frequentou au concluiu a escola primária 48,9 47.3 57,7
Frequentou au conctutu o ensino secundário 34,6 34,1 23,2
Frequentou ou concluiu ensino pós-secundário 12,6 14,7 1 6,7

servadas.
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Expectativas educacionais

As expectativas educacionais (Quadro 2.6) também registam um aumento com o ano
de escolaridade, Com OS alunos do ensino secundário a terem, com menor frequência,
projectos de abandono a curto-prazo e a manifestar desejo de maior continuidade dos
estudos.

Quadro 2.6 Distribuição da população observada em função das expectativos educacionois

Variável Categorias 8° ano 9° ano 110 ano
% % %

QUantos mais anos VO~5 estudar? Nenhum 9,2 8,6 1,4
1 au 2 14,5 7,4 20,7

3ou4 23,2 26,4 16,6

Mais de 5 53,1 57,6 61,3

Corre/ações entre os recursos culturais familiares e as expectativas educacionais

É de registar que as expectativas educacionais estão, como seria de esperar, correla
cionadas com indicadores dos recursos culturais familiares, e que estes estão significati
vamente correlacionados entre si em todos os anos de escolaridade (Quadros 2.7, 2.8 e
2.9), com valores particularmente elevados entre a escolaridade da mãe e do pai. e mo
derados entre estas variáveis, as expectativas educacionais e o número de livros em casa.

Quadro 2.7 Carrelações entre as variáveis de caracterização familiar e expectativas educacionais
(8° a no).

doma! Livras Escolaridade mãe Escolaridade pai Escolaridade futura
Jornal diário 1,000
Livras em casa ,2 1 6 1,000
Escolaridade mãe .173 .474 1.000
Escolaridade pai .191 ,460 714 1,000
Escolaridade lutura .147 .376 .362 .346 1,000

Todas as correloçães são significativas para p ≤ 0.01

Quadro 2.8 Con’elaçães entre as variáveis de caracterização familiar e expectativas educacionais
(9° ano).

lama1 Livras Escolaridade móe Escolaridade pai Escolaridade tutora
Jornal diário 1,000
Livras em casa ,197 1,000
Escolaridade móe .148 ,483 1,000
Escolaridade pai 176 484 .704 1,000
Escolaridadelutura 156 400 397 402 1,000

Todas as correlaçóes são significativas para p ≤ 0.01.

Quadro 2.9 Carrelações entre as variáveis de caracterização lamiliar e expectativas educacionais
(11° anal.

Jornal Livros Escalaridade mãe Escolaridade pai Escolaridade futura
Jornal diária 1 .000
Livras em casa .222 1,000
Escolaridade mãe 184 ,496 1,000
Escolaridade pai .188 ,476 ,724 1,000
Escalaridade futura ,131 .352 .310 303 1,000

Todas as correlações são significativas para p ≤ 0.01.

Ocupaçío de tempos livres

As actividades de ocupação de tempos livres consideradas incluíam o tempo dispendido
com os amigos e a ver televisáo/vídeos ou jogar computador/consolas e a frequência de
sair à noite (Quadro 2.10).

Quadra 2.10 Distribuição da população observada em função de dimensões da ocupação de tem
pos livres

Variável cato~arias 8e ana 9e ano 1
% % %

Quantas esses estás cais as teus amigas lora da escala? Quase todas as dias 50,6 50.5 56,3
7 a 3 dias par semana 28,9 30.2 30,4
Algumas vezes por mês 12,1 11,4 10,2
Nunca au quase nunca 8,4 7.9 3,0

Com que lrequéncia sais à noite durante a semana? Quase todas as dias 8,5 8,7 10,7
1 a 3 dias par semana 24.3 27,5 42,0
Algumas vezes par mês 28,2 30,3 30.3
Nunca au quase nunca 39,0 33,4 1 7.0

Quanta lempa par dia passas a ver televisõa/ vídeas au Nenhum 4,9 3,4 2,5
ia9ar consolas/computador? Menas de 1 sara 21,7 1 7.3 18,1

la 2horas 45.2 46.1 50,0
3 a 5 baias 21S 26,4 25,3
Mais de 5 horas 6,7 6,8 41

Estão assinaladas em caracteres carregados as frequências mais elevadas em cada grupo.
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Como seria de esperar, existe uma tendência ao aumento com a idade/ano de escolari
dade da interacção com os amigos (muito embora mais de metade dos alunos em todos
os anos de escolaridade estejam com os amigos todos os dias), e das saídas à noite, que
só passam a ser usuais para os alunos do ensino secundário. Quanto ao tempo dis
pendido a ver televisão ou jogar computador/consolas, em todos os anos a maior parte
dos alunos ocupa de 1 a 2 horas por dia nestas actividades.

Em síntese

Parece-nos de salientar um conjunto de indicadores que apontam para uma tendência
de menor diversidade cultural dos alunos no ensino secundário: por exemplo, é relati
vamente residual a percentagem de alunos que não falam Português em casa: e é mais
elevado o nível Cultural familiar, observado através do námero de livros em casa ou do
nível educacional dos pais (neste caso aumentando a percentagem de alunos cujos pais
frequentaram ou concluíram o ensino superior), O Conjunto destes indicadores indi
cia, assim, que a amostra de alunos do ensino secundário é mais seleccionada, do ponto
de vista do nível cultural familiar de origem, do que as amostras de alunos do ensino
básico.

capítulo 3
RESULTADOS DOS ALUNOS DOS 8°, 9° ANOS

Isabel Menezes, Madalena Mendes, Georgina Lopes e Carta Ferreira

Conhecimentos e competências cívicas

Nesta secção, as questões apelam a conhecimentos básicos sobre o funcionamento das
sociedades democráticas (e.g., Qual a característica principal de um governo não
democrátiCo?) e a competências de interpretação de mensagens políticas (e.g., Qual a
mensagem principal deste cartoon?). Começaremos por uma análise descritiva dos resul
tados dos alunos do 8° e do 9° anos de escolaridade, passando depois à compamçáo dos
resultados nacionais com os dados obtidos nos outros 27 países participantes no estudo.
É de registar que, para efeitos da publicação internacional do estudo, apenas o ~o ~°
de escolaridade foi considerado na amostra portuguesa (Torney-Purta, Lehman, Oswald
& Schulrz, 2001), tendo em conta que a amostra de alunos do 90 ano era mais velha do
que as amostras dos restantes países; no entanto, neste relatório a comparação com os
resultados dos outros países incluirá também os dados dos alunos do 9° ano de escola
ridade.

Convém, desde já, salientar que os itens de conhecimento incluídos se referem a
questões não explicitamente abordadas nos programas das várias disciplinas do ensino
básico. Deste ponto de vista, como salientámos atrás, os resultados obtidos pelos alunos
não podem ser vistos como derivando estritamente das aprendizagens escolares.
Naturalmente, é possível que os conhecimentos adquiridos nas diversas disciplinas. pos
sam capacitar os alunos para responder às questões que lhe são coLocadas. Por exemplo.
a abordagem do conceito de democracia, que é objecto de atenção na disciplina de
História ao longo do 30 cido, pode capacitar os alunos para responderem correctamente
a uma questão sobre a característica principal de um regime democrático. Mas é igual
mente possível que um conhecimento sobre esta questão possa ser adquirido em Con
versas informais com os pares, com os pais, ou através da leitura de jornais ou do visio
namento de programas de televisão. Assim, para além da simples constatação dos resul
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tados obtidos pelos alunos portugueses, parece-nos particularmente importante explo
rar que variáveis contribuem para explicar os resultados obtidos, o que será feito após a
apresentação de todos os resultados obtidos junto dos alunos.

A avaliação de conhecimentos e competências envolve 38 itens de escolha múlti
pla. 25 dos quais centrados em conhecimentos (tipo 1) e 13 em competências de
descodificação de informação política (tipo 2). Os itens abrangem um conjunto diver
sificado de temas, tais como a estrutura e funcionamento dos sistemas democráticos; os
direitos, deveres, liberdades e garantias dos cidadãos; a constituição e instituições políti
cas; as eleições e os sistemas eleitorais; os direitos civis, políticos. sociais e económicos;
o papel das organizações internacionais; as relações internacionais; a igualdade de opor
tunidades entre homens e mulheres; as temáticas ambientais; o papel da comunicação
social, etc.

Os resultados da amostra portuguesa do 8° ano (Quadro 3.1) revelam respostas
correctas acima de 70% em 5 itens, entre 50 e 69% em 21 itens e abaixo dos 50% em
11 itens. Os itens que apresentam concentrações de resposta inferior a 35% (3 itens) re
ferem-se às consequências da concentração de jornais numa mesma editora (item 18), à
identificação do assunto principal num recorte de jornal sobre o fecho de uma fábrica
(item 34) e à distinção entre facto e opinião (item 38). A baixa percentagem de respostas
correctas a estes itens, indiciam má interpretação (item 34) ou formulação dúbia da
resposta correcta (itens 18 e 38). No entanto, é de salientar que mais de 80% dos nos
sos alunos reconhecem a função principal das Nações Unidas bem como alguns dos
direitos integrados na Convenção dos Direitos da Criança. Relativamente ao 90 ano de
escolaridade (Quadro 3.1), a percentagem de respostas correctas ultrapassa em cerca de
10% os resultados obtidos a nível do 8° ano na maior parte dos itens, havendo 13 itens
com respostas correctas acima de 70%.

Quadro 3.1 Percentagem de respostas correctas nos ifens internacionois de escolho múltiplo para o
80 e o 9° anos de escolaridade (resultados nocionais)

As diferenças entre o 8a e o 9° anos de escolaridade têm implicações significativas na
comparação internacional. Com efeito, como se pode observar no Figura 1.3, e aten
dendo a que a média internacional para os itens de conhecimentos é de 100, os alunos
do 8° ano apresentam resultados inferiores à média, com os alunos do 90 a obterem
resultados superiores. O baixo nvel atingido pelos alunos do 8° ano pode dever-se ao
facto de se tratarem de alunos ligeiramente mais novos do que os de outros países — si
tuação similar à da comunidade francófona da Bélgica, o único outro país da Uniáo
Europeia que obteve resultados significativamente abaixo da média. O nível atingido

8° Ano 9° Ano
tens

1. Papel de um cidadão, num pois democrõtico... 57.9 68.9
2. Qual das seguintes afirmações sobre leis é verdadeira? 66.6 72.9
3. Qual das seguintes é um direito político? 58,9 68,4
4. Uma jornalista foi presa.. Que direita da jornalista foi violado? 71.5 79.4
5. Qual das seguintes situações é um exemplo de discriminação? 62.9 70.9
6. Qual das seguintes é a abjectivo principal da DUDH? 67.2 80.2
7. Contributo mais ímpartante das diversas assacioçães 54.4 65.8
8. Qual é a objectivo principal dos sindicatos? 69.6 78.6
9. Qual pode ser considerada como uma ameaça sério à demacracia? 67.0 73.2
10. Na maioria das paises demacráticas, qual seria considerada ilegal? 57.9 65.9
11. Qual é a função dos diversos partidos palílicos num país democrático? 77.7 83.2
12. Num sistema palitica democrático, quem deve governar o país? 64.0 72.8
13. Nas países demacráticos, uma das tareias principais do AR, é... 55.2 69.1
14. Qual é o mensagem principal deste desenha? 52.5 61.2
15. Num sistema polltico democrático, qual constitui a violação... 47.3 60.4
16. Qual é a objectiva principal das Nações Unidas? 81 .1 86.5
1 7. Governo coma não democrático? 50.8 66.3
1 8 Se uma grande editora camprar muitos jornais de um país 31 1 39.1
19. Qual das seguintes situações é necessária, em países democráticos? 53.3 66.3
20. Qual dos seguintes direitos está na Convenção Direitas da Criança? 84.1 85.5
21, A maioria das empresas multinacianais é propriedade e é gerida... 41.9 61.6
22. Numa demacracia, a principal objectivo dos eleições periódicas, é... 46.6 61,7
23. Este é um panfleto eleitoral que provavelmente foi escrita... 50.5 65.0
24. Os autores do panfleto acham que impastas elevados são.,, 71.4 80.2
25. O partido ou grupo que escreveu este paníleta é também a lavar... 46.7 53.4
26. O principio da igualdade seria vialado se a pessoa que recebe menas.., 37.6 55.1
27. Qual é a principal característica de uma econamia de mercada livre? 42.0 56.3
28. A Constituição de um pais inclui um conjunto de,,. 55.5 67.8
29. Um ditador cancarda em restaurar a democracia no seu país. Qual... 42.4 51.4
30. Corrupção de um deputada do Assembleia da República 60.0 75.8
31. Qual delas traduz uma OPINIAO? 41.3 51.1
32. Qual delas traduz uma OPINIAO? 59.6 66.6
33. Qual é a mensagem principal deste desenho? O líder político... 59.4 71.2
34. Qual é a principal assunto deste artigo? 31.6 43.0
35. Qual das seguintes objecções ao encerramento da lõbrica poderia... 65.2 74.3
36. Qual é o principal mensagem deste desenho? Os livros de História... 45.5 50.5
37. Qual delas refere um FACTO? 62,t 71.3
38. Qual delas refere um FACTO? 31,4 35.9
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pelos alunos do 90 ano situa-se acima da média, similar ao obtido pelos alunos norte
ameriCanos (Quadro 3.2).

Quadro 3.2 Ordenação dos resultados dDs países
Cívicos

participontes relativamente aos conhecimentos

Figuto 1 .3 Conhecimentos civicos paro a 60 e 9° anos de escolaridade

Em termos dos resultados internacionais, como se pode observar no Quadro 3.2, é de
salientar que:

— dez países apresentam valores significativamente superiores à média internacional;
— oito países apresentam valores significativamente inferiores à média internacional,

incluindo dois países da Europa Ocidental (Portugal e a Bélgica FranCófona);
— três países com transição recente para a democraCia (Polónia, República Checa e

República Eslovaca) fazem parte dos países com melhores resultados;
— dos oito países da União Europeia participantes no estudo, os resultados mais

baixos pertencem à Inglaterra, a Portugal e à Bélgica (Francófona), neste dois últi
mos com resultados significativamente inferiores à média internacional.

Pois Médio Doto dc teatagen, .sto Médio de
estada Idadea

Polónia À III (1.7) 5/99.6/99 8 ‘5,0

Finlõndia À ‘ 109 0.7) 4/99 8 1 4,8

Chipre À 0810.5) 5/99 9 1 4.8

Grécia A 08 (as) 3/99.6/99 9 14 7

Hong I<ong À 107(1 II 6/99.7/99 9 15,3

Portugal (9° ano) À 106 (a.3) 4/99 9 15.6

Estados Unido, A 106(1.2) 10/99 9 14.7

léu0 A lOS (0.81 4/99.5/99 9 15.0

Repóblica Eslonaco À Ias (0.71 5/99.6/99 8 14.3

Nontego À ‘03(0.51 4/99.6/99 8 14,8

teptibtica Ctteca A ‘03 10.81 4/99.5/99 8 14.4

Austrália 102 (0.81 8/99 9 ‘4.6

Hungria ‘0210.61 3/99 8 14.4

Cslovén,a 101 10.51 4/99 8 14.8

Dinamarca ‘0010.51 4/99 8 14.8

Média Internacional 100 (0.2) 3/99.12/99 8/9 14.7

Alemanha 10010.5) 4/99.7/99 8 na.

Federação Risoto 100 (1.3) 4/99.5/99 9 15.1

Inglaterra 9910.61 11/99 9 1 4.7

Suécia 98 10.81 ‘0/99.’ 2/99 8 14.3

Suiça 9810.81 4/99.7/99 8/9 15.0

Bul≠rio 9811.31 5/99.6/99 8 1 4.9

Portugal 18° ano) V 960.7) 4/99 8 14,5

Délgica (Francôfotol 7 95(0.9) 3/99.4/99 8 1 4.1

Colónia 7 94 (0.5) 4/99 8 4,5

Lituãnia V 94(0.71 5/99 8 14,8

RoméniaV 92(0.9) 5/99 8 14.8

LetóniaV 92(0.9) 4/99.5/99 8 14,5

ChileV 88 (0.7) ‘0/99 8 4.3

Colômbia 7 86 (0.91 4/99 e 10/99 8 14.6

( 1 erras ssondard aparecem eettre parénlesin

A Poises coe,, média signiticatisamente mais denodo que a média internodasal

7 Paínen com média signiticatinonlente mais boisa que a média internacional

~ População testada não é repretentatino da totalidade da população

180

140 1
(20 t
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Adoptado de Torney-Purto, Lehmon, Oswald & Schultz (2001), p. 55.
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A análise internacional dos resultados (Torney-Purta, Lehman, Oswald & Schultz,
2001) revela a existência de correlações entre a média de idades dos alunos e os conhe
cimentos: os países com uma média de idade mais elevada têm vantagens relativamente
aos países com uma população mais jovem — o que pode também contribuir para os me
lhores resultados dos alunos portugueses do 9° ano. Outros factores com impacto sig
nificativo são a situação económica (PIB per capita) e o nível de literacia na população
adulta; saliente-se que Portugal se situa em 150 lugar no que diz respeito ao primeiro
indicador, mas em penúltimo no que se refere ao segundo.

Na generalidade dos países não se verificam diferenças significativas de sexo (com
a excepção da Eslovénia em que as raparigas têm melhores resultados), o que anula a
tendência de vantagem dos rapazes neste domínio (Torney-Purta, Lehman, Oswald &
Schultz, 2001). Já quanto aos recursos culturais familiares, avaliados através do indi
cador número de livros em casa, estão significativamente correlacionados com os co
nhecimentos cívicos, explicando mais de 5% da variância dos resultados. Saliente-se,
aliás, a grande diversidade entre países no que concerne a este indicador: por exemplo,
apenas em 5 países mais de 20% dos alunos (Portugal incluído com 22%) declaram
terem muito poucos livros em casa (4e O a 10) — e apenas em Hong Kong este factor
não tem implicações nos resultados obtidos.

Em Portugal, o número de livros em casa explica 9% da variância dos resultados
para o 80 ano e 10% para o 90 ano. Como se pode observar na Figura 2.3, o nível de
conhecimento aumenta, sempre de forma significativa, à medida que aumenta o
número de livros em casa.

Figura 2.3 Média de conhecimentos civicos para
número de livros (resultados nocionais)

o 8° e 9° anos de escolaridade em função do

A análise das médias relativas aos conhecimentos e às competências de interpretação de
mensagens políticas (e.g., panfletos. cartoons, distinção entre factos e opinióes,...) reve
la que nem sempre as duas dimensões são equivalentes (Quadro 3.3): por exemplo, em
alguns países os alunos revelam um nível de conhecimentos superior ao seu nível de
competências (e.g., Polónia, Federação Russa), enquanto que noutros se verifica o inver
so (e.g., Austrália, Estados Unidos, Inglaterra,...). Em Portugal, o nível de conheci
mentos é sempre superior ao das competências, tanto para o 8° como para o 9° ano.

Quadro 3.3 Resultados relativos a conhecimentos cívicos e competências de interpretação

Médio

Pois conl,ecim.~os civicos Compelé,ciaas de Tolol
inla,preloção Cont.ecimer,ios Cmcos

Pol6nia À 11211,3) Á 10611.71 Á 1)1(1,7)
Finlândia À 08(0,71 Á 11010.61 Á 109(0,7)
chiçre Á ‘08(0.5) Á 108(0.51 Á ‘08)0.S)
Grécia Á ‘09(0.71 Á 10510.71 Á 108(0.81
Honp Kong Á 108 (1.01 Á 104 (1.01 Á 107 11.11

Padugol trono) Á 10810.31 Á ‘03(0.3) Á ‘0610.31
EolodosUnjdo, ‘02 11.1) Á ‘14(1,0) Á 106(1.2)
hélio Á lOS (0.8) Á ‘05(0,7) Á 105081
Ropéblica do Eslovéquio Á 107 (0.7) Á ‘03 (0.4) Á lOS (0.7)
Naeuego Á 103(0.5) Á 103 (0.4) Á 103(0.5)
Repaiblico Checa Á 10310.8) 102(0.8) Á 103(0.8)

Ausirélia 99(0.7) Á 107(0.8) 102(0.8)
H,ngvia Á 10211 .1) 101 (0.8) 102(0.61
Eslavénia Á 102(0.5) 99 (0.4) 101 (0.5)
Dinomorca 100(0.5) 1~ (0.5) 100(0.5)
Memonho 99(0.5) 101 (0.5) ‘00(0.5)

Federação Russo 102(1.3) 7 96(1.31 00 11,3)
lngIale,ao 7 96(0.6) Á 105(0.51 99(0.6)
Suécia 7 97(0.81 Á 102(0,7) 98)0.81
Suiça 7 96(0.8) 102(0.8) 98(0.81
BulgÓ,io 99 (1.1) 7 95)1.3) 98(1.31

Por’ugol (8’ ano) 7 97 (0.71 7 95 (0.7) 7 96 (0.7)
Bélgica (Francééaa,ol 7 94 (0.9) 7 96 (0.9) 7 95 (0,91
Eslónio 7 94 (0.5) 7 95 (0.5) 7 94 (0.5)
Liluánia 7 94 (0.7) 7 93 (0.7) 7 94 (0,7)
Roménia 7 93 tiO) 7 90 (0.7) 7 92 (0.9)

Le$ée’ia 7 92 (0.91 7 92 (0.8) 7 92 0.9)
Chile 7 89 (0.6) 7 88 (0.8) 7 88 (0,7)
Colómbia 7 89 (0.8) 7 84 (1.2) 7 86 (0.9)

11 erros sjanda,d aparecem enfre porénlesis
ÁPoises caie nédio signilicanvaçneele mais elevado que a nédia inlernocianal (100)
VPoises caio nédio signibcaiivemenle mais baixa que a médio inl,moa000l (100)
‘População mIado não é represenlalno da lolalidade da papuloção
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Adaplodo de Tomey-Purla, Lehmon, Oswold & Schuttz (2000), p. 63.
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Em síntese

Verificam-se variações significativas entre os países observados, próximas das obtidas em
estudos relacionados com a literacia em que as aquisições não dependem exclusivamente
da escola. No entanto, os países participantes variam na abordagem curricular destas
questóes, havendo países em que existem disciplinas específicas neste domínio. Na gene
ralidade é possível afirmar que

a maioria dos alunos (...) revela um nível adequado de conhecimentos quando questiona
do sobre noções básicas de cidadania e de democracia (.J. mas deve ser considerado que
as questões respondidas correctamente por apenas um pequeno grupo de alunos remetem
para tareFas cívicas que poderão ser chamados a realizar como escolher entre candidatos
com base em panfleros eleitorais, compreender editoriais nos jornais e decidir se aderem a
uma organização com uma ideologia particular (Torney-Purta, Lehman, Oswald & Schul
a, 2001, p. 67).

Ou seja, quando estão em causa competências mais directamente envolvidas na acção,
os resultados indiciam maiores dificuldades dos alunos.

No que concerne aos resultados portugueses, o nível de conhecimentos dos alunos
é inferior à média internacional para os alunos do 8° ano, e superior para os alunos do
9° ano. É de salientar que esta variação não deriva dos currículos escolares, na medida
em que não existem disciplinas em que estas questões sejam explicitamente abordadas
no ensino básico, O facto de os alunos do 8° ano serem mais novos do que a generali
dade dos alunos dos outros países, tal como acontece na Bélgica Francófona, pode
explicar esta variação — em particular se atendermos ao impacto revelado pela idade,
eventualmente porque se relaciona com uma maior maturidade que se pode traduzir
num maior interesse e atenção por estas questões. De salientar, o facto dos recursos cul
turais familiares terem um impacto significativo no nível de conhecimentos — o que sig
nifica que as vantagens a montante da escola parecem ter uma importância determi
nante. A este propósito convém lembrar que, como referimos na secção de caracteriza
ção da amostra, os recursos culturais familiares dos alunos do 8° ano são mais limitados
do que os dos alunos do 9° ano de escolaridade.

Concepções de democracia, de cidadania e das responsabilidades do governo

Para além do conhecimento cívico, é também importante considerar qual o significado
que os alunos atribuem a conceitos como a democracia, a cidadania e as responsabili
dades do governo. Ou seja, embora a democracia seja um tipo de regime político com
características específicas, existem vários modelos que colocam a ênfase em dimensoes
diversas (vd. Held, 1996; Eisenstadt, 2000), alguns salientando mais a participação acti

va dos cidadãos, outros o pluralismo.... Do mesmo modo, o que deve ser um cidadão
pode ter conotações diversas, com balanceamentos diferentes entre direitos e deveres de
cidadania, por exemplo (vá Janoski, 1998). Finalmente, há também formas distintas de
pensar as responsabilidades que os governos devem assumir na condução das suas políti
cas. Assim, esta secção visa aceder aos significados que os jovens constroem para estes
conceitos cívicos. Saliente-se que, sendo Portugal um país de transição recente para a
democracia que viveu, num período de tempo relativamente breve, “uma inédita simul
taneidade dos combates pela democracia política com as lutas pela cidadania nos ter
renos económico, social e cultural, e também ecológico e sexual” (Pureza etal, 2001, p.
2), a análise destas questóes assume uma particular relevância.

Concepções de democracia

As concepçóes de democracia foram analisadas através de um~conjunto de itens respei
tantes a diversos modelos de democracia, incluindo concepções “legalistas, liberais, plu
ralistas, participativas, comunitaristas, de bem-estar social e elitistas (...) (a que corres
ponderam] itens de forma a avaliar em que medida os respondentes acreditavam que
uma dada situação ou condição era boa ou má para a democracia’ (Torney-Purta,
Lehman, Oswald & Schultz, 2001, p. 71), incluindo tanto elementos positivos (liber
dade de expressão) como negativos (influência dos juizes pelos políticos).

Tal como os alunos de outros países, os alunos portugueses do 8° e 90 anos de
escolaridade reconhecem a importância de características fundamentais da democracia
(vá Figura 3.3): o conceito aparece associado às liberdades fundamentais (de expressão
e de imprensa, eleições livres), ao pluralismo (diversidade de organizações), à igualdade
de direitos relativamente às mulheres e aos imigrantes, e económica (e.g., rendimento
mínimo, poucas diferenças entre ricos e pobres) e à participação política (e.g., protestar
contra uma lei injusta). Consideram negativo para a democracia a falta de independên
cia dos tribunais, os abusos de poder (por pane dos políticos e dos ricos), as violaçóes
das liberdades, a concentração dos média e o desrespeito pela diversidade. Estas tendên
cias tendem a acentuar-se com o ano de escolaridade. Os resultados revelam, ainda, uma
certa ambivalência face à participação nos partidos políticos e à diversidade de opiniões.
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Figura 3.3 O que é mau e bom paro o democracia paro os alunos do 8° e 9° anos de escolari
dade (resultados nacionais)

Em síntese, parece, assim, existir uma valorização de um modelo que podemos designar
de democracia social ou expansiva (Janoski, 1998) com ênfase nas liberdades e garantias,
na participação dos cidadãos, e na defesa dos direitos dos grupos tradicionalmente
exduídos, como as mulheres e os imigrantes.

A análise internacional dos dados permitiu diferenciar três tipos de itens: os que
revelam um alargado consenso entre os países (diferença entre as médias inferior a 0,70),
os que revelam um consenso moderado (diferença entre as médias entre 0,70 e 1,00), e
os que revelam uma grande diversidade de opinióes (diferença entre as médias superior
a 1,00) (Figura 43).
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Figura 4.3 Concepções de democracia consensuais, moderadas e divergentes na amostra Inter

nacional

De um modo geral. é possível concluir que os jovens revelam ‘uma noção relativamente
sólida de características básicas da democracia (...) incluindo não apenas estruturas for
mais como as eleições, mas também organizações da sociedade civil (Torney-Purta.
Lehman, Oswald & Schultz, 2001, p. 76). No entanto, há importantes variações entre
os países no que se refere ao papel dos partidos políticos, dos média e do pluralismo de
opinibes — que em alguns dos países são considerados como essenciais para a democra
cia, enquanto que noutros são desvalorizados ou vistos de forma negativa.

Concepções de cidadania

As questões do estuda da IEA de 1971 serviram de base à construção dos itens sobre as
qualidades que um bom cidadão deve ter, com itens de tipo Lickert: “Um adulto que é
um bom cidadão...” através das opções “importante”, “muito importante”, “pouco
importante”, e “nada importante”. Foram identificadas duas dimensões; a cidadania
associada a movimento sociais (ag., defesa dos direitos humanos, do ambiente e de
causas sociais, protesto contra leis injustas) e a cidadania convencional (e.g., votar,
respeitar o governo, militar num partido, discutir política, seguir as notícias dos media,
aderir a um partido político). Como se pode observar no Figura 5.3, embora assumam
ambas importância, é dada primazia pelos alunos portugueses à cidadania associada a
movimentos sociais, -

Figuro 5.3 Valorização da cidadania convencional e associada a movimentos sociais para os alu
nos do 8° e 9° anos de escolaridade (resultados nacionais)

Em termos comparativos importa relembrar que a média internacional neste tipo de
escala foi fixada para um valor de 10 — o que significa que os resultados dos alunos por
tugueses são, pan as duas dimensões em análise, acima da média, Como se pode cons
tatar no Quadro 34, em alguns países a cidadania convencional é mais valorizada (e.g.,
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Chipre, Hong-Kong, Roménia, ...), enquanto que noutros é a cidadania associada a
movimentos sociais que é mais enfatizada (e.g., Grécia, Noruega, Portugal. ...). No
entanto, em 12 países, Portugal induído, a valorização dos dois tipos de cidadania sima-
-se acima da média internacional. Relativamente às diferenças de gênero, os rapazes va
lorizam mais do que raparigas a cidadania convencional na Federação Russa, em
Portugal e na República Eslovaca, enquanto que o contrário se verifica para a cidadania
associada a movimentos sociais na Alemanha, Dinamarca, EVA., Finlândia, Grécia,
Itália, Noruega, Suécia e Suíça.

Quadro 3.4 Resuliados dos países porticipontes relativamenie à valorização da cidadania conven
cional e associada o movimentos sociais

. Médio
P°1’ Cidadania convencional Cidadania associado a movimenlo,

,acioi,

Au,lialia 1’ 9.4 (0.05) V 9.3 10.041
Bélgica Wrar.có(onat V 9.2 (0.05) ~ 91 (0.09)
Bulgária Á (0.3(0.08) 10.0(0.08)
Chile À 11,010.051 Á 10.5 (0.04)
calõmbia Á 10.9(0.071 Á 11.310.071

Chipre Á 11,5(0.04) Á 11.0(0.04)
República Ch,co 7 9.210.051 7 9.7(0.05)
Dinamarca 7 9.1 (0.041 7 9.5 (0.04)
Inglolerra 7 9.2 (0.04) 7 9.2 (0.04)
Esiónie V 9,2 (0.04) 7 9.2 (0.03)

rinlóndia 7 9.1 (0.04) 7 8.9(0.04)
Alemanha 7 9.6 (0.03) 99 (0.04)
Grécia Á 1 ‘.2 (0.05) À 1 .4 (0.051
No,, l<ong 10,0(0.031 7 9.6(0.03)
Nungna 9.9 (0.04) 9.9 (0.04)

((alia * 10.2(0.041 Á 10,2(0.051
.elénia 10.0(0.051 7 9.5(0.05)
Uiu&,ia Á 10.8(0.05) Á (0.6(0.041
Na,,,g, 7 9,3 (0.04) Á (0,2 (0.04)
Polónia Á ‘0.9 (0.04) 10.1 (0.05)

Po,lugal (8’ ana) Á 10.1 (0.04) Á (0.6 (0.04)
Po,iugoI 9’ ano) Á 10.1 (0.03) Á (0.5 0.03)
Roménia Á ((.2(0.07) Á (0.7 (0.07)
re&,~õo Russa 7 9.6 (0.05) 9.9 (0.05)
República E,Lavoco Á (0.2(0.04) Á (0.4(0.05)
Eslovénia 7 9.5(0.04) 7 9.6(0.04)

Suécia 7 9.4 (0.05) 7 9,8 (0.05)
Suiça 7 9.7 (0.05) 7 9.6 (0.04(
Esladas Unido, Á (0.3(0.06) A (0.3(0.06)

1 1 erras slanda,d apomceen enfre parérnesiu
À Poises co” média aigni)icalivamenle riais elevada que o média inlemacional de (0
7 Polue, cam média u,gniRcativonenle mais bolua que a nédio inlesnacionol de O

É de salientar que votar emerge como a actividade convencional mais relevante, e que,
na maior parte dos países, “a participação em partidos políticos e em discussões políti

cas não é considerada importante” pelos jovens que afirmam antes a relevância da par
ticipação “em organizaçóes ambientais, de deksa dos direitos humanos, e da comu
nidade” (Torney-Purta, Lehman, Oswald & Schultz, 2001, p. 81).

Concepçóes das responsabilidades do governo

As responsabilidades do governo, também observadas a partir de itens de tipo Likert,
remetem para dimensões sociais (e.g., saúde, educação, apoio a idosos, igualdade para as
mulheres, poluição, paze honestidade) e económicas (e.g., emprego, controlo de preços,
apoio à indústria e aos desempregados, redução das diferenças entre ricos e pobres) con
sideradas salientes na esfera de acção do governo. Os resultados dos alunos portugueses
revelam uma ênfase nas duas dimensões, embora as responsabilidades sociais sejam mais
enfatizadas (Figura 6.3), situação similar à da generalidade dos outros países.

A análise dos resultados internacionais (Quadro 3.5) permite constatar alguma variação
decorrente, muito provavelmente, da tradição política e da situação económica actual,
Por exemplo, as responsabilidades económicas do governo são superiores à média inter
nacional nos alunos de todos os países do ex-bloco de Leste (com excepção da
Eslovénia), do sul da Europa (Chipre, Itália e Portugal), da Finlândia e da Suécia,
Alguns países da Europa Ocidental (Alemanha, Bélgica, Dinamarca, Noruega, Suíça), a
Grécia, os Estados Unidos e Hong-Kong apresentam resultados inferiores à média
internacional. Quanto às responsabilidades sociais, oito países apresentam resultados
acima da média internacional: Chile, Inglaterra, Finlândia, Grécia, Itália, Polónia,
Portugal e República Eslovaca. Apenas na Finlândia, Itália, Polónia, Portugal e
República Eslovaca os dois tipos de responsabilidades apresentam sempre valores acima
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Figura 6.3 Va(orização das responsabilidades sociais e económicos do governo para os o unos do
8° e 9° anos de escolaridade (resultados nocionois)

Adapiado de Torney-Purta, Lebrnon, Qswa(d & Schuliz (2001), pp. 82 e 83.
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da média internacional. O padrão inverso é encontrado na Alemanha, na Bélgica, na
Dinamarca, em Hong-Kong e na Suíça. Quanto às diferenças de género as responsa
bilidades sociais são mais enfatizadas pelas raparigas do que pelos rapazes na Bélgica,
Eslovénia, LUA, Finlândia, Grécia, Inglaterra. Itália e Portugal; um padrão similar de
diferenças com vantagens para as raparigas verifica-se face ‘as responsabilidades económi
cas na Eslovénia, Grécia, Hungria, Inglaterra e Itália.

Quadro 3.5 Resultados dos países portiCipontes relativamente à valorização das responsabilIdades
sociais e económicas do governo

Média
País Responsabilidades sociais Responsabilidades económicas

AusIról,o ‘0.1 (0,04) 7 9.810.051
Bélgica (Francótanol 7 9.5 10.07) 7 9.5 (0.08)
Bulgório 9.9(0.14) À 10.60DB)
Chile À ‘0.5 (0.04) 10.1 (0.03)
Calãqvbia 7 9.8 (0.05) 9.9 (0.05)

Chipre 10,1 (0.04) À 10,3(0.03)
República Ctneca ‘0,0 0.04) 9.9 (0.04)
D,namarca 7 . 9.1 (0.03) 7 9.4 (0.03)
Inglateura Á 0.80.04) 10.1 (0.04)
biénio 7 9.7(0.05) 10.1 (0.03)

F.nlândia À 10.4 (0.06) Á 10.4 (0.05)
Alemanha 7 9.4 (0.04) 7 9.5 (0.04)
Grécia À 1 0.8 0.05) 7 9.8 (0.04)
Masg Kon9 7 9.8)0.05) 7 9.5(0.03)
Hungria 7 9.9)0.04) À 10.2)0.04)
Itália Á 10.4(0.05) À 10.2(0.04)
Letónia 7 9.5 0.06) 9.8 0.06)
LituÓnia 7 9.6(0.04) À 102(0.04)
Harsega 10.0 (0.04) 7 9.6 (0.03)
Polónia Á 10.8(0.06) Á 10.4 (0.04)

Padugol (8~ ano) Á 10,5)0.04) Á 10.3(0.04)
Podugol 9’ ano) Á 10,6 (0.03) Á ‘0.3 (0.02)
Roménia 9.7)0.09) Á 10.4 (0.06)
Federação Russo 10.2)0.06) À ‘0.6(0.05)
República Enloroca Á 10.3(0.06) Á 10.4 0.05)
Eslavénia 9.9 (0.04) 9.9 (0.05)

Suécia 9.9(0.03) Á 10.4 (004)
Suiça 7 9.5 (0,04) Á 9.6 (0.04)
Estados usidos 10.0 (0.05) Á 9.2 (0.04)

(1 erros standard aparecem entre paréntests
Á Poises com média signittcoti,amenle mais elevada que a média internacional de t
7 Poises com média sigsi(icalivamente mais baeo que o média internacional de lO

Adaptado de Torney-Puria, Lehman, Oswald & Schu(tz (2001), pp. 87e 88.

democracia, bem como de alguns riscos à sua qualidade. Do mesmo modo, consideram
relevante a participação dos cidadáos, muito embora desvalorizem um envolvimento
mais convencional e privilegiem actividades em associações de defesa do ambiente, dos
direitos humanos ou de ajuda comunitária. Como afirmam Torney-Purta. Lehman,
Oswald e Schultz, os jovens “ainda acreditam que é importante votar, mas não atribuem
grande importância à discussão de assuntos políticos. Em muitos países. os partidos
políticos não são vistos como contribuindo para uma democracia forte” (2001, p. 89).
Deste modo — e sendo de sublinhar a importância da participação em outras associações
da sociedade civil, por um lado, e a idade dos jovens, por outro — parece emergir algum
desinteresse pelos partidos políticos que desempenham, na maioria das sociedades
democráticas, um papel fulcral no processo de deliberação colectiva. Quanto às respon
sabilidades do governo, a influência da tradição política dos países parece ser determi
nante, havendo uma tendência à maior valorização das responsabilidades sociais do que
às económicas.

No que concerne aos resultados portugueses. as concepções de democracia pare
cem apelar a um modelo de democracia social ou expansiva (Janoski, 1998), com ênfase
numa cidadania associada a movimentos sociais e às responsabilidades sociais do gover
no, sem descurar, no entanto, nem a participação cívica convencional, nem as respon
sabilidades económicas do governo.

Atitudes face ao país, às instituiçÓes e a grupos discriminados

Para além dos conhecimentos e das concepções sobre a democracia, o estudo com
preendeu a análise das atitudes políticas dos jovens, concebidas como disposições pes
soais de carácter avaliativo que influenciam a acção (Ajzen, 2001) — embora a relação
entre atitudes e acção seja complexa, atitudes como a confiança nas instituiçóes e a tole
rância têm sido apontadas como componentes essenciais de uma “cultura cívica” essen
cial para a vida democrática (Sullivan & Transue, 1999). A investigação reveLa, ainda,
que as atitudes dos adolescentes e dos jovens se caracterizam por uma elevada flexibili
dade e abertura à mudança (Flanagan & Sherrod, 1998). Neste estudo foram analisadas
as atitudes dos jovens face ao país. o seu nível de confiança interpessoal e em instituições
sociais e políticas, e a sua valorização da participação política das mulheres e dos imi
grantes.

Em síntese
Atitudes face ao País

A identidade nacional correspondia. como vimos na introdução, a um dos domínios
centrais do estudo, sendo de reconhecer que tem sido objecto de diferentes leituras comOs alunos de 14 anos revelam uma compreensão das características principais de
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significados diversos: “arrogância ou militarismo, vinculação a símbolos patrióticos, sen
timentos positivos de pertença a uma comunidade nacional, sentido de conexão Com
uma cultura popular, ou convicções sobre a existência de ameaças [externas] políticas ou
económicas (Torney-Purta, Lehman, Oswald & Schultz, 2001, p. 98). Os itens incluí-
dos neste estudo dão conta desta diversidade de leituras, e remetem para dimensões mais
centradas nos sentimentos positivos e no sentido de pertença (e.g amo este país”, “não
gostaria de viver de forma permanente noutro país”, “a bandeira nacional é muito
importante para mim” ou ‘este país tem muito do que se orgulhar”) ou mais defensivas
face a ameaças externas (e.g este país merece o respeito dos outros”, “deveria evitar-Se
a influência de outros países”).

Como se pode observar na Figura 7.3, os alunos portugueses tendem a revelar
uma imagem de grande valorização dos símbolos tradicionais (“a bandeira é importante
para mim”), com sentimentos positivos e de orgulho (“gosto muito deste país”, “não
gostaria de viver noutro país”, “este país deve orgulhar-se do que alcançou”). Mas
emerge, também, uma perspectiva defensiva, protectora da independência nacional e
com expressão da rejeiçáo de influências externas — o que não deixa de ser um resulta
do curioso no contexto da integração de Portugal na Uniáo Europeia, e das influências
“externas” que naturalmente daí decorrem.

Peeie’o viver penmoneelee,eele .0,1,0 pois

Goela muilo dos’. psiu

O nossa pois merece o reepeilo de melros poises pelo que olcosços,

O Isso ,odo,oI domes pois é impo,la,Ie pare mim

é muito importante para mim”, “este país deve estar orgulhoso do que alcançou” e
“preferia viver de forma permanente noutro país”). Os resultados revelam que, embora
alguns países apresentem resultados abaixo da média internacional, as atitudes face ao
país são sempre positivas (Quadro 3.6). Os países com atitudes mais favoráveis são o
Chile, o Chipre, a Grécia e a Polónia, embora outros (Portugal incluído) também apre
Sentem resultados superiores à média internacional. Apenas se verificam diferenças de
género favorecendo as raparigas na Colômbia; na Alemanha, na Federação Russa, na
Finlândia, na Grécia, na Inglaterra, na Itália, na Noruega, em Portugal e na Suécia são
os rapazes que expressam atitudes mais positivas.

Quadro 3.6 Resultados dos países participontes relativamente às atitudes positivos face ao País

Poises Médio Poises Médio Poises Média
Assirólia ‘0.00.05) Chipre 511.30.03) Finlândia Ài0,5 (0.05)
Bélgica V 8.4 (0.08) R. CAeco Á 10.2 (0.04) .4demanho V 9.0 (0.06)
Bulgária 9.9 (0.061 Dinamarca V 9.8 10.041 Grécia Si 1.4 (0.05)
Chile SI .1 10.041 Inglalerra V 9.4 (0.051 t’toeg Kaeeg 7 8.9 10.03)
Colômbia ÀlO,9 (0,06) Eslánio 7 9.5(0.04) Hungria 10.1 0.04)

Itália 7 9.5(0.04) Poelugal 189 5)0.7 (0.04) Eslovénio 9.9(0.04)
Leeáe,io 7 9.5(0.06) Parsugal (99 ÀI0.6(0.03) Suécia 7 9.3(0,08)
btuásia 10.0(0.04) Roménia 10.1 (0.06) Suiça 7 9.2(0.06)
Noruega 9.9(0.05) Fed. Russa 10.0)0.05) (sendo, Unido, 9.9(0.06)
Polónia Si 1.1 (0.08) R. Eslovaco Á 10,5 (0.07)

(1 ereas standard apaxecem entre parêntesis
À Poises com média signilicalisamente mais elevado que a nédia intemaciae,ol de 0
7 Poises com média signiticaliuameetle mais baiso que a média’,niemacional de 0

Adoptado de Tourney-Purto, Lebmon, Qswald & Schultz, (2001), piO)
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Figum 7.3 Atitudes face ao País dos alunos dos 8°c 90 anos de escolaridade
(resultados nacionais)

Os resultados portugueses são convergentes com os da maioria dos países participantes
no que se refere sentimentos positivos face ao país e aos respectivos símbolos (Torney
Purta, Lehman, Oswald & Schultz, 2001). A análise internacional centrou-se nos itens
que remetem para atitudes positivas face ao País (“amo este país”, “a bandeira nacional

Confiança interpessoal e em instituiçóes sociais e políticas

A confiança interpessoal e nas instituições sociais e políticas tem sido associada ao inte
resse pela política e à predisposição para a participação (Sullivan & Transue, 1999),
sendo de registar que a investigação junto de jovens portugueses constatou baixos níveis
de confiança nas instituições políticas (e.g., Machado Pais, 1998). Os resultados agora
encontrados junto dos alunos do 8° e do 90 anos (Figura 8.3) permitem constatar um
perfil similar: as instituições que recolhem a menor confiança dos jovens são os partidos
políticos (com 15 e 11%, para o 8° e 9° anos, respectivamente), seguidos das autarquias
(34%) e do governo (35 e 36%) — o Parlamento é a instituiçáo do sistema político com
resultados mais favoráveis (45 e 43%). Os maiores índices de confiança vão para as esco
las - o que não será de estranhar dada a familiaridade dos jovens com esta instituição —,

as organizações não-governamentais no domínio do ambiente, as notícias nos média, a
União Europeia e a comunidade científica. Considerando o que atrás foi referido quan
to à rejeição de “influências externas” nas decisões políticas nacionais, vale a pena
destacar a relativamente elevada confiança na União Europeia (acima de 50%), franca
mente acima dos níveis registados para as instituições políticas nacionais. É ainda de

A boedeiro do eassa pais é iespo,iorle poes mim

Te,,os pouco de que “o, orgulhar coo, o hisló,ie do nossa pois ~

O eassa pois deve e,tor orguihoua do que elcorço,

As pessoos de’,o,ieo, opoier o eeu eois. meusso quoedo ousueee 1
~çâeo inco,reaos

Deve,ioosoe impedir que os eslsoegei’os ieetueecioooem os lrsdiç$es e o
cullu,a

Deveslomos useor oieesos e ecober co,,, ameaços de ouems poises 6
indepeudésxio palitica

Deveelamos impedir que uulms poises ‘gelassem iellueedor os deásáes
poileicos

Puro proteger o emprego no eosso país devesiomeo coenpuor produios
—is
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sublinhar que os níveis de confiança interpessoal são moderados (46 e 43%), um resul
tado não muito positivo especialmente se tivermos em Conta a sua relevância para a
democracia e a participação cívica que tem vindo a ser enfatizado em diversos estudos
(Putnam, 1993, 1995).

CoecidodõOs
Noeiçionno.joínois ~“fl, —.
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Figuro 6.3 Confiança interpessoal e nas instituições sociais e politicas dos alunos do 8°c 9° anos
de escolaridade (resultados nacionais)

A análise internacional centrou-se numa escala de confiança em instituições do Governo
e relacionadas, incluindo os itens relativos às seguintes instituiçóes: o governo, o parla
mento, as autarquias, os tribunais, a polícia e os partidos políticos. A nível transna
cional, as instituições que despertam maior confiança são os tribunais e a polícia, com
os partidos políticos em último lugar — um resultado que é congruente com a perspec
tiva expressa pelos alunos em secções anteriores, nomeadamente nas concepções de
democracia e de cidadania, em que o papel dos partidos políticos tende a ser desvalo
rizado, Os resultados para o conjunto destes itens (Quadro 3.7) revelam que a confiança
é mais elevada na Dinamarca, na Noruega e na Suíça, embora a Austrália, o Chipre, a
Grécia, a República Eslovaca e os Estados Unidos também apresentem níveis superiores
à média internacional. Os níveis de confiança mais baixa verificam-se na Eslovénia, na
Bulgária e na Federação Russa, mas também Portugal, a República Checa e os Países
Bálticos apresentam resultados inferiores à média internacional. O relatório interna
cional regista que “todos os países cujos jovens têm resultados inferiores à média inter
nacional têm menos de 40 anos de democracia contínua” (Torney-Purta, Lehman,
Oswald & Schultz, 2001, p. 95), havendo uma tendência para os jovens oriundos de
países com maior tradição democrática terem níveis de confiança mais elevados.
Embora na maioria dos países não se verifiquem diferenças de género, na Bélgica
(Francófona), na Dinamarca e na Suíça as raparigas têm níveis de confiança superiores
aos dos rapazes, verificando-se o contrário em Chipre e em Portugal.

Poises Médio Poises Médio Poises Médio

Ae,,iróiio À (0.3 (0.06) Chipre À 90,5 (0.04) Pielóndio 10.1 (0.05)
Bélgico 9.9(0.07) Repúblico Checo 7 9.7(0.05) Alersonho ‘0.0(0.05)
Bulgódo V 9.2 (0.07) Dinamarca À 1 1 .4 (0.04) Grécio À (0.4 0.05)
chile 10.0(0.Os) Inglolerio 10.0(0.05) Hoog Kong ‘0.2 0.05)
colômbia 9,9(0.09) bIénio 7 9,7(0.05) Hungrio 10.1 (0.05)

hélio 10.1 0.03) Portugal )8 ano) 7 9.610.04) Enlouénio 7 8.610.05)
Leioeio 7 9,5)0.06) Porlugol (9° anal 7 9,5)0.03) Suécia 10.2)0.06)
Liluônio 7 9.5)0.05) Roménio ‘0.0(0.08) Suiço A 10.70.04)
Norseego Á 10.8(0.04) Pederoção Russo 7 9.4 10.06) Estado, Unidos À 10.4(0.07)
Polóe,io 9.9)0.05) R. Eslovoca £10,3 10.05)

) 1 coou ntandord oporecem entre parêntesis
À Poises coes médio sigsiticolisa,s,enle mais elevado que o médio inlernocionol de lO
7 Poises com média signilicolinonsenle mois baino que o nédio inleenocionol de lO

Em termos internacionais procedeu-se, também, à comparaçáo dos resultados para os
três itens relativos à confiança nas notícias na televisão, na rádio e nos jornais (Quadro
3.8): os níveis de confiança tendem a ser superiores a 50%, registando a televisão a
maior confiança, seguida da rádio e dos jornais — o que pode estar relacionado com os
hábitos de consumo dos média por parte dos jovens. A confiança é particularmente ele
vada, para os três tipos de média, no Chipre, na Dinamarca, na Finlândia, na Hungria,
na Lituânia, na Noruega, na Polónia, em Portugal e na Suécia. A situação inversa, com
um nível de confiança baixo e generalizado, verifica-se apenas na Eslovénia e na Itália.
Se atendermos à relação entre a confiança nos média e a confiança em instituições do
governo e relacionadas, o padrão é variável: “há países em que tanto as instituições do
governo como os média são fonte de confiança, países onde as instituições do governo
nem os média são objecto de confiança, e países em que existe confiança nos média mas
não nas instituiçóes do governo” (Torney-Purta, Lehman, Oswald & Schultz, 2001, p.
98) — o que sugere a existência de especificidades nacionais relevantes.

Quodro 3.7 Resultados dos paises porticipantes relativamente à confiança em instituições do gover.
no e relacionadas

Maptoda de Toumey-Purta, Lehman, Oswald & Schullz (2001), p.96
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Quadro 3.8 Confiança nas nolicias no televisão, rádios e jornais

% de alunos que conliam °sempre~ ou no maioria dos veres nas noticias
Pais no te)evinãa na rádio nos iomais

Austrália 7 50(1.0) 7 4911.0) 50 (1.01
Bélgica lF) 58(1.7) 7 53(1.71 54 (1.81
BuI~rio 58 (1.6) 55 (1.4) 7 44 (1.4)

Chile 64 (0.9) 7 56 (0.8) 54 (1 .0)
Col8mbia 60)1.4) 57 (1.41 À 58)1.4)
Chiwe À 66(0.9) À 63(0.9) À 60(0.9)
R. Choco 7 56(1 II 7 55)1.0) SI (1,2)
Dinamarca À 82(0.7) À 83)07) À 71 11.1)
Ingloreira 166(1.1) 61 (1.0) 728)0.9)

Estónia 62(1.0) 62 10.9) 53 (1.0)

Finlândia À 75 (0.9) A 68 (1.2) À 61 (1 .0)

Alemanha 7 54 (0.8) 56 (1.2) 53 (0.9)

Grécia 7 42 1 .0) 7 45(0.9) 53(0.9)

llonq Kang 7 59)0.8) 57(0.7) 734 (1.1)

Hungria 168(1.0) 165)1,0) À56(I.l)
Itália 7 39(1 .1) 733)1.0) 7 45)0.9)

Letónia 66 (1.2) 62 (1 .4) 50 (1.3)

tiluánia À 75(0.9) A’73 II .1) À 63)1.0)

Noruega À 71 (1.0) 168 0.9) 160)1.0)

Polónia À 68)1.2) À 66(1.1) À 57(1.2)

Portugal (8°) À 73 (0.8) À 67 (0.9) A 64 (0.9)

Portugal (99 À 74 (riM À 69 (n/c) À 65 (Wc)
Roménia 166 (1.1) 6) (1.31 745 (1.3)

Fed. Russa 61 (1.41 754 1.3) 744 (II)

R. Eslovaco 758(1.1) 58)1 .1) 53(1.1)

Eslovénio 752(1.1) 751(0.9) 7381.0)

Suécia À’7O (1.5) 168(1.2) 156)1.21

Suíça 753 11.1) 754 (1,4) SI 11.11

RIA 753(1.51 748(1.21 160)1.3)

Média ml, 62 (0.21 59 (0.3) 52 10.2)
()enos stondasd aparecem entre paréntesis; não calculado paro ~95 ano

À Poises com percentagem significosivomente mais elevada que o percentagem inlemocional
7 Poises com percentagem signilicotivamente mais baixo que a percentagem internacional

Adaptado de Torney-Purto, Lehmon, Oswold & Schultz (2001), p.97.

Atitudes face aos direitos políticos das mulheres

Apesar das evidentes mudanças sociais e políticas das últimas décadas, as mulheres Con
tinuam a Constituir um grupo daramente menos representado na esfera política: por
exemplo, a percentagem de mulheres em exercício do mandato de deputada em
Portugal era, em Fevereiro de 2000, de apenas 18,7% (Torney-Purta, Lehman, Oswald
& Schulrz, 2001). O questionário incluia dois tipos de itens sobre a situação das mu
lheres: dois itens centrados no reconhecimento da discriminação na escola e no traba

lho, e seis itens centrados nas atitudes sobre a participação política e laboral das mu
lheres.

Os resultados nacionais sobre a situação das mulheres (Figura 9.3) revelam a
negação de menos oportunidades no domínio da educação, e uma afirmação modera
da, na ordem dos 30%, de menos oportunidades no domínio do trabalho.

~Ltflt
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Figura 9.3 Reconhecimento dos oportunidades poro os mulheres dos alunos do 8° e 9° anos de
escolaridade (resultados nacionais)

Quanto aos direitos políticos e económicos (Figura 10.3), os alunos tendem a assumir
uma atitude francamente favorável, mais acentuada no 9° ano, considerando que se
deviam envolver politicamente, ter os mesmos direitos que os homens em todos os
aspectos e ter igualdade de salário. A percentagem dos que concordam ou concordam
totalmente que “as mulheres não se deviam meter na política” é de 9% para o 8° ano e
de 5% para o 90 ano. No entanto, aproximadamente, 20% concordam ou concordam
totalmente que. quando os empregos são escassos ‘os homens devem ter mais direito”,
e 31% dos alunos do 8° ano e de 23% dos alunos do 9° ano que “os homens são mais
qualificados.., para serem líderes políticos” — o que pode constituir um sinal da
resistência de crenças discriminatórias.
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Figuro 10.3 Atitudes face aos direitos políticos e económicos dos mulheres dos alunos do 8° e 9°
anos de esColaridade (resultados nocionais)

Relativamente à comparação internacional, foram apenas considerados os seis itens
sobre os direitos políticos e económicos das mulheres, Os resultados revelam uma ati
tude mais favorável aos itens relacionados com a igualdade no trabalho (com cerca de
60% dos alunos a concordarem totalmente) do que face aos itens relacionados com a
participação política (com cerca de 40% dos alunos a concordarem totalmente). No
entanto,

na generaiidade o apoia aos direitos políticos e económicos das mulheres é forte (...) [em
bora alguns jovens] acreditem que não deveriam esperai iguais oportunidades para aceder
a cargos eleitos (...) ou que condições de elevado desemprego dão aos homens mais direi
tos do que às mulheres (Torney-Purta, Lehman, Oswald & Schultz, 2001, p. 107).

Se atendermos aos resultados dos vários países (Quadro 3.9), constatamos que o apoio
aos direitos das mulheres é particularmente elevado na Austrália, Dinamarca, Inglaterra
e Noruega, embora outros países (Portugal incluido no que diz respeito ao 90 ano) tam
bém apresentem médias superiores à internacional. Os resultados menos favoráveis são
detectados em países da Europa Central e de Leste, nos Países Bálticos, e em Hong
Kong. Verifica-se uma tendência para o apoio aos direitos das mulheres ser mais evi
dente, embora não exclusivamente, em países com uma percentagem mais elevada de
mulheres com assento parlamentar.

Poises Médio Poises Médio Poises Méd’o

Auutrého £10.7 (0.05) cispre À 10.3(0.04) P,nlóedio À 0.5(0.05)
Bélgics 0.1 10.10) R,poblico checo 9.9 (0.05) P4emo,sho * 10.5 (0.051
Belgóeio Y 9.010.101 D,somo,co À 10.9(0,05) G,éce (0.0(0.05)
chile 7 9.80.05) lsgloter,o Á (0.7 (0.05) Hosg l(on~ 7 9.6(0.051
Colómbio 1 0.2 (0.071 Es,ãmo 7 9.4 (0.04) Hungso 7 9.5 (0.041

liábo 10.0(0.071 Poøugo~ Is’ osa( 10.1 10.051 biovésio 9.9(0.04)
Letónio 7 9.1 10.051 Pottegsl 95 oso( À 10.4 (0.031 Svéce Á 10.4 10.06)
bIeãsio 7 7.5(004) Romésio 7 9.1 (COSI Ssiço Á 10-50.07)
Notuego Á (0.9(0.04) Federoção Sesso 7 9.2(0,041 Esisdas u,ido, Á 10.5(0,09)
Poláes,o (0.1 (0.07) 5 Edouoco 7 9.50.05)

9) erros ,Jesdord apetecem estes poré,Ies,u
Á Poise, com méd,o sigrétecolisomeste mois eleeodo que e médio ,temociosol de (0
7 Poises com eédio ,ioniiicotiveme,l. mais bos,o que o médio intersociono) de (0

Finalmente, é de sublinhar que há diferenças de género em todos os países, o que cons
titui uma excepção ao padrão geral dos resultados nas outras dimensões do estudo. Em
todos os casos, as raparigas demonstram atitudes mais favoráveis do que os rapazes, su
gerindo “a permanência de um largo fosso entre as atitudes dos rapazes e das raparigas’
(p. 111) nesta área, apesar de um maior apoio aos ~1ireitos políticos e económicos das
mulheres em comparação com os dados do estudo da IEA de 1971. No entanto, há uma
considerável variação na amplitude das diferenças, bastante elevada, por exemplo, em
países como a Austrália, a Bélgica, a Noruega ou os Estados Unidos, e menor em paí
ses como Portugal e a Federação Russa.

Atitudes face aos direitos de outros grupos

A tolerância face à participação política de grupos minoritários ou discriminados cons

titui uma variável clássica nos estudos de socialização política dado o seu carácter cen
tral na vida democrática, que repousa na possibilidade de expressão de múltiplos pon
tos de vista, mesmo aqueles que podem ,ser considerados menos adequados ou opostos
aos próprios (Sullivan & Transue, 1999). Ao longo da primeira fase do estudo, todos os
países reconheceram dificuldades ao nível da discriminação de determinados grupos,
embora as características desses grupos fossem variáveis para cada contexto nacional
(etnia, língua, religião, ...) (Torney-Purta, Lehman, Oswald & Schultz, 2001). Os itens
incluídos no estudo centraram-se nas atitudes face aos imigrp.ntes e aos grupos étnicos
minoritários, sendo também incluídos itens relativos à tolerância face à participação
política de grupos anti-democráticos. Neste último caso, o que está em causa é não o
estatuto de grupo “discriminado’, mas a tolerância face a um grupo que pode ser objec

Quadro 3.9 Resul(odos dos poises participanles realivomen(e ao apoio dos direitos políticos e eco

nómicos das mulheres

Adaptada de Tourney-Purta, Lehman, Oswald & Schulft (2001), piO9.
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RESULTADOS DOS ALUNOS DO.S P E 9’ ANOS

to de rejeição. Os resultados internacionais apenas tiveram em Conta as atitudes face aos
imigrantes, peio que apenas nesta escala haverá lugar a comparações internacionais.

No que concerne às atitudes face aos imigrantes (Figura 11.3), os resultados evi
denciam urna clara defesa dos direitos destes grupos, com ênfase na manutenção das
suas tradições e estilos de vida, no acesso à educação, na igualdade de direitos, incluin
do o direito devoto, e na participação política em geral. No entanto, registe-Se que cerca
de 40% dos alunos expressam concordância com os efeitos negativos de muitos imi
grantes para a união do país, o que pode indiciar alguma discriminação subtil deste
grupo — resultado, aliás, congmente com os dados do Eurobarómetro (Vala, 1999).

rodes os pomos deviam acoSse, refugiados F~
~
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deviam poder movem, os seus costuma e estIo de ‘de ~ ES
que vives, num país duronle ‘ásia. ovas de’na, poder valor no,

sIe,ç_ .

Ilibo. de imigronim deviom e, os mesmos oposlunidodru~
estudar

deviam ler o ponibilidode de mania, o suo prépsio Ilnguo~•
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Figuro 11 .3 Atitudes face aos imigrantes das alunos do 8° e 9° anos de escôlaridade
(resultados nacionais)

A comparação internacional centrou-se numa escala de atitudes positivas face aos imi
grantes que inclui os itens relativos ao direito dos imigrantes a manter a sua própria lín
gua, costumes e estilos de vida, a oportunidades iguais ao nível da educação dos seus fi
lhos, ao direito de voto e aos “mesmos direitos que qualquer cidadão nacional”. Os
resultados revelam atitudes globalmente positivas, em particular, tal como em Portugal,
no direito à educação (Torney-Purta, Lehman, Oswald & Schultz, 2001). Os países
com atitudes particularmente positivas são o Chile, a Colômbia, o Chipre, a Grécia,
Hong Kong, a Noruega, a Polónia, Portugal, a Suécia e os Estados Unidos; resultados
significativamente abaixo da média internacional emergem na Bulgária, na Dinamarca,
na Inglaterra, na Estónia, na Alemanha, na Hungria, na Itália, na Letónia, na Lituânia,
na República Eslovaca, na Eslovénia e na Suíça. (Quadro 3.10). É de salientar que este
padrão de atitudes não sofre variações se forem apenas considerados nas amostras os
alunos nascidos no próprio país. Na maioria dos países verificam-se diferenças de
género, com as raparigas a reportarem atitudes mais favoráveis; as excepções são os paí
ses da América do Sul, Hong Kong, Roménia e Portugal.

Quadro 3.10 Atitudes positivas face aos imigrantes

Países Média Países Média Países Média
Austrália 10.0(0.08) Chipre À 10.9(0.03) Finlândia 9.8 (0,06)
Bélgica 10.0(0.09) República Checa 10.0(0.06) Alemanha V 9.2 (0.07)
Bulgária V 9.7(0.10) Dinamarca 7 9.6(0.05) Grécia À 10.6(0,05)
Chile À 10.4 10.03) Inglaterra 7 9.7 (0.07) Hong Kong À 105 (0.05)
Colômbia À 10.8 (0.041 Estónio 7 9.7 (0.04) Hungria 7 9.5 (0.05)
Itália 7 9.8(0.05) Portugal (8° ano) À 10.3(0.03) Eslavénia 7 9.4 (0.05)
Letónia 7 9.5 (0.05) Portugal (9 ano) Á 10.2 (0 03) Suécia À 10.7 0.08)
Utuánia 7 9.6(0.03) Roménia 10.2 (0.06) Suíça 7 9.4 (0.07)
Noruega À 10.3 (0.07) Federação Russo 7 9.8 (0.06) Estados Unidos À 10.3 (0.06)
Polónia À 10.6 (0.06) R. Eslovaco 7 9.8 0.05)

() erros standard aparecem entre parêntesis
À Poises com média significativamente mais elevada que a médio internacional de 10
7 Países com médio significativamente mais baixa que a média internacional de lo

Adaptada de Tourney-Purta, Lehmon, Oswald & Schultz (2001), pIO5.

Relativamente aos grupos étnicos minoritários, 51% dos alunos do 8° ano e 58% dos
alunos do 9° ano, ‘concordam” ou “concordam totalmente” que têm menos oportu
nidades ao nível do trabalho, No que se refere às atitudes face a estes grupos (Figura
12.3) os resultados revelam atitudes ligeiramente mais favoráveis nos alunos do 90 ano,
embora o perfil seja sempre de elevada concordância com a igualdade de direitos na edu
cação e no emprego e, em menor grau (mas ainda assim com percentagens de 70% e de
84% para o 8° e 90 anos, respectivamente), no que se refere ao encorajamento face à
ocupação de cargos políticos. É, ainda, enfatizado o papel da escola na promoção do
respeito por estes grupos. Registe-se que estes resultados vão ao encontro dos dados da
investigação nacional (Machado Pais, 1998) que também revelam uma elevada tolerân
cia face a grupos étnicos minoritários.
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Figuro 12.3 Atitudes lace aos direitos de grupos étnicos minoritários dos alunos dD 8°e 90 anos de
escolaridade (resultados nocionais)

Finalmente, na tolerância face à participação de membros de grupos anti-democráticos
consideramos a percentagem de alunos que “discordam” ou discordam totalmente da
proibição da expressão política destes grupos (Figura 13.3). Os resultados indiciam
níveis de tolerância relativamente elevada, novamente com valores ligeiramente supe
riores para o 9° ano. No entanto, a tolerância é maior no que concerne à divulgação
pública das suas ideias, do que à candidatura às eleições, à organização de manifestaçóes
ou à divulgação das ideias na televisão.
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dos alunos do 8° e

Apesar dos resultados indiciarem um elevado índice de tolerância, duas questões devem
ser tidas em consideração. Em primeiro lugar, o facto de todos os itens conterem a
expressão “deveriam ser proibidos” pode ter contribuído para a tendência de discordân
da. Em segundo, a investigação salienta como os fenómenos de tolerância e de intole
rância sáo extremamente dependentes do grau de objecção pessoal face ao grupo especí
fico e das percepçóes de ameaça relativamente a esse grupo’ (Sullivan & Transue, 1999)
— ora, é possível que os “grupos anti_democráticos não preencham estes dois requisitos
pan os jovens do 8° e do 90 anos de escolaridade.

Em síntese

Os resultados dos alunos no que concerne às atitudes políticas revelam, na generalidade,
um padrão positivo, e uma tendência para a existência de diferenças entre rapazes e
raparigas. No entanto, apenas os alunos de Chipre revelam atitudes sempre significati
vamente acima da média internacional, e na Estónia e na Letónia os resultados são sem
pre abaixo da média internacional — assim, a maioria dos países tende a apresentar um
perfil misto. -

Em Portugal, os resultados são acima da média internacional nas atitudes positi
vas face ao país, na confiança nas notícias dos média, no apoio aos direitos políticos e
económicos das mulheres (embora só para o 9° ano) e nas atitudes positivas face aos imi
grantes; no entanto, a confiança face às instituições do governo e relacionadas é infe
rior à média internacional. Os resultados nacionais revelam ainda uma ligeira tendência
para atitudes mais positivas dos alunos mais velhos (9° ano), a defesa dos direitos de gru
pos étnicos minoritários e uma elevada tolerância face a grupos anti-democráticos.

Apesar deste perfil globalmente positivo dos alunos portugueses, são de registar os
níveis apenas moderados de confiança interpessoal e relativamente baixos nas institui
ções políticas convencionais (destacando-se a baixa confiança nos partidos políticos,
resultado, aliás, similar ao obtido na generalidade dos países) que podem indiciar algum
cepticismo face ao sistema político e interferir negativamente nas disposições para o
envolvimento político.

1 Por exemplo, a intolerância que se verificava em estudos norte-americanos da década de
50 face aos ‘comunistas” e aos ‘ateus” diminuiu consideravelmente 20 anos depois, o que
levou alguns autores a falar do aumento da tolerância — mas esta interpretação viria a ser
questionada quando a investigação reconheceu que o fen6meno se devia mais à diminui
ção da objecção face aos grupos originalmente considerados, e se centrou nos grupos ac
tualmente menos ‘populares’ (e.g., racistas) [vd. Sullivan & Transue (1999) para uma dis
cussão desta questão].
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Figura 13.3 Tolerâncio lace à expressão político de grupos anti-democráticos
9° anos de escolorsdade (resultados nacionais)
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Cidadania na escola

A escola desempenha um importante papel na promoção da cidadania dos jovens, que
não se limita à existência de espaços curriculares próprios para a abordagem destas
questões — aliás inexistentes em Portugal no momento da recolha dos dados —, mas se

relaciona com a própria vivência institucional, fonte de relevantes oportunidades de
aprendizagem e de prática de conhecimentos, atitudes e competências instrumentais
pata a cidadania. Por exemplo, os alunos sentem-se confiantes na sua capacidade pan
resolver problemas? São estimulados a expressar os seus pontos de vista na sala de aula?
Assim, nesta secção serão analisadas as percepçóes dos alunos face a três dimensões rela
cionadas com a vida na escola, a saber: (i) a confiança na eficácia da participação, (ii) a
aprendizagem de competências relevantes para o exercício da cidadania; e (iii) o clima
de sala de aula aberto à discussão.

Confiança na eficácia 5i partic:paçdo na escola

O sentido de eficácia política é a crença de que “os cidadãos podem fazer a diferença nas

decisões do governo” (Torney-Purta, Lehman, Oswald & Schultz, 2001, p. 130; neste
estudo foram incluídos itens que remetem pan o sentido de eficácia política individual
e colectiva em relação ao contexto escolar. Em Portugal, as percentagens de concordân
cia são sempre elevadas (Figura 14.3), embora menores para os itens de auto-eficácia.
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Em termos internacionais, apenas os itens relativos à eficácia política colectiva foram
considerados. É de salientar que, na generalidade dos países, estes itens despertam ele
vados índices de concordância, com cerca de 80 a 90% dos alunos a seleccionarem a
opçáo “concordo” e “concordo totalmente” (Torney-Purta, Lehman, Oswald &
Schulrz, 2001). Como se pode observar no Quadro 3,11, e tendo em conta que a média
internacional foi fixada para 10, a confiança na participação é particularmente elevada
em três países do Sul da Europa — Chipre, Grécia e Portugal (tanto para o 8° como para
o 9° ano) —‘ mas também no Chile, na Dinamarca, na Polónia, na Roménia e na Suécia,
Os países com média mais baixa são a Alemanha, a Hungria, a Letónia e a Suíça.
Verificam-se, ainda, diferenças de género, favorecendo as raparigas, em 16 países:
Austrália, Bélgica, Bulgária, Chipre, Eslovénia, Estónia, E.U.A., Finlândia, Grécia,
IngLaterra, Letónia, Litu&nia, Noruega, Polónia, Suécia e Suíça.

Quadro 3.11 Confíonço na participação colectivo no escola

Pois Médio Pai, Média Pois Médio

Austrólia 9.9(0.06) Chipre Li 1.3(0.05) Finlândia V 9.7(0.04)
Bélgica V 9.6 (0.06) República cheo V 9.6 (0.05) Aiemanha V 9.2 (0.04)
Bulgóiio 9.8(0.10) Dinamarca À1O,2 (0.04) Grécia ÀIO,8 (0.05)
Chile À 10.5(0.04) Inalaterra 9.9)0.05) Hong Kong 9.8(0.05)
colômbia 10.0 (0.07) Eslónia 9.9 (0.05) llungda V 9,4 (0.04)
hélio V 9.7)0.04) Padugai (8%na) À10.8 (0.05) Cslovénia 1 9.6(0.05)
Letónia 7 9.5)0.05) Podugal (9’ano) LI 1.0)0.03) Suécia ÀIO.2 (0.06)
Lituánia (0.0)0.05) Roménia LI 0.4 0.06) Suiça 7 9.5(0.05)
Naruego ÁI0.3 0.06) Federação Russo 7 9.7 (0.05) Calados Unidos (0.1 (0.07)
Polónia Á 10.5 0.08) Eslováquia 10.1 (0.05)

1 1 erras ssandard aparecem entre parêntesis
À Paises com média signihicativamente mais elevada que a médio internacional de lo
7 Poises com média signilicativamenle mais bobo que o média ,ntemocional de lO

Aprendizagem de competências relevantes para o exercício Si cidadania

Foi pedido aos alunos que considerassem em que medida a escola era um contexto de
aprendizagem da cidadania, incluindo competências relacionadas com a compreensão
de pessoas com ideias diferentes, a cooperação em grupos, o interesse pela situação de
outros países, o envolvimento na resolução de problemas da comunidade e ambientais,
a lealdade ao país e a importância de votar. Os resultados para os alunos portugueses
(Figura 15.3) revelam valores elevados de concordância (‘concordo” e “concordo total
mente”) em todos itens, muito embora se destaque a menor ênfase percepcionada na
questáo relativa a “aprender sobre a importância devotar nas eleições nacionais e locais”.
Esta menor ênfase corresponde, aliás, a uma tendência internacional, dado que a

quando ne discute,, problemas do escola tenho algo a dizer

miou interessado em discutir problemas do escola

se os meus colegas de turma tevereen um problema sou _______________________________________________
capaz de ir, com eles, falar com o prolessor

se os alunos trabalham em con1unto podem ler mais _______________________________________________
iniluência do que sozinhos

organizar grupos de alunos para darem a sua optn.ão pode
a)udar o resolver probleanos

há mudanças positivas quando os alurton trabalham em
canis ato

o envolvimento dos alunos na gestão melhora a escola

8 20 4a ia ea las

Adaptodo de Torney-Purta, Lehrnan, Oswald & Schultz (2001), p.l33.

Figuro 14.3 Percentagem de concordância para os itens de eficácia política no contexto escolor
(resultados nacionais)
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importância de votar apenas é reconhecida como objectivo de aprendizagem pela maio
ria dos alunos em 14 países, com a média a situar-se nos 55% (iS. Quadro 3.12). É de
salientar que em todos os países da União Europeia participantes no estudo a média de
concordância se situa abaixo da internacional, com excepção da Grécia e da Suécia.

RESULTADOS DOS ALUNOS DOS 8° E 9’ ANOS

Quadro 3.12 Percentagem de alunas que °concordam~ ou 5concardam totalmente’ com..
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Figura 15.3 Percentagem de concordância paro os itens relativos à aprendizagem de competên

cias de cidadania (resultados nacionais)

Pois Nó escola aprendi o
compreender cooperar agir poro caniribuir preocupar- ser um nipoelância
pessoos caro em grupo proteger o poro me com o cidadão de ralar nos
ideiao ambiente resolver que leal e eleiçães
dilerenleo problemas acontece patriótica

do noutros
comunidade paires

Austrália 8811.0) 9010.91 7611.11 6711.11 7011.21 6011.0) 5511.5)
Séloica (Fi~ 80(1.81 9011 .1) 7411.7) 62 (1,71 71 (1.7) 47 11.2) 4912.51

Bulgária 77(1.7) 82 (1.31 7311.8) 6511.41 60(1.5) 63(1.5) 42 (2.2)
Chile 94 (0.4) 94 (0.5) 89 (0.7) 81 (0.7) 77(0.9) 87 (0.6) 76(1 .1)

Calómbio 93(0.6) 96(0.4) 94 (0.6) 91 11.01 78(1.0) 90(0.9) 8910.91
Chipre 88(0.7) 93(0.61 88(0.8) 80 (0.8( 81 (0.9) 91 (0.7) 72 (1 .1)

E Checa 74 (1.2) 90(0.91 7811 II 69(1.6) 57(1.5) 58(1 .3) 42(1.6)
Dinamarca 72(0.9) 97)0.5J 78(1 .3) 63 (1.0) 68 (Ii) 44(1 .1) 39(1.3)

Inolalorro 90(1.01 94 (0.7) 77(0.9) 70(1,11 74 (1.1) 54(1.3) 41 (1.21
Estónio 84 (0.91 91 (0.7) 76(1.0) 54 (1.3) 71 (3.1) 48(1.3) 43)1.5)

Pinlãridio 83(0.91 93(0.6) 67(1.5) 32(1.31 67(1.2) 55)1.5) 34 (1.4)
Alorrionho 77(1.0) 86(0.7) 69(1.2) 69(1 .1) 74 (0.9) 48(1.3) 39)1.3)

Grécio 67 (0.91 92(0.6) 82(0.8) 83(0.8) 68(1.01 79)1.1) 72(1 .11

Hang Kang 85(0.81 93 (0.6) 85(0.8) 65(0.9) 72(0.8) 57(1.1) 71 (3.0)

Ftunorio 71 (1.0) 90(0.6) 84 (1.0) 45)1 .1) 57 (1.21 69(1.31 52(1.2)
ltólio 87(0.9) 93 (0.7) 65 (1.2) 77 ((.1) 79(1 .1) 61 (1.31 54 (1.2)

Letáurio 81 (1 .1) 87(1.0) 76 (1.4) 61 11.5) 72(1.3) 52(1.6) 48(1.6)
Liruánio 79(1.0) 87 ~.8( 84 (0.9) 62(1.2) 74 ((.0) 57(1.21 43(1.31

Naruego 79(1 .1) 92 ~.6( 74 (1.1) 61 (1.3) 76)1.01 55(1.0) 48(1.3)
Polónia 79)1.5) 89 (1.1) 77 (1.3) 74 (2.1) 74 ((.7) 81 (1.1) 70(1.4)

Poeluool (89 95(0.5) 96)0.5) 92 (0.6) 82(0.9) 76(0.9) 84 (0.81 48(1.1)

Partupol (99 95 (nfc) 97 )rv’c) 90 (rVc) 80 (ri/c) 80 (nlc) 79 Is/el SI (rrfc)
Raenér,ia 89 (0.8) 91 (0.8) 93 (0.5) 83 (1.2) 69 (1.2) 88 (1.0) 78 (1.2)

Fod, Russo 87(0.81 88)0.8) 80)1.5) 45(1 .2) 78(1.2) 66(1.3) 64 (1,8)

E Eslavoco 87(0.81 95(0.5) 88(0.6) 86(0.9) 76(1,0) 79)1 .1) 68)1.2)
Eslavénio 80 (1,0( 92(0.6) 78(1.0) 80(1,1) 57(1.0) 64(1.2) 35)1.2)

Suécia 84 (1,41 91 ((.1) 73)1.5) 61 11.2) 76(3.6) 42)2.0) 57)1.8)
Suiça 83 (0.8) 92(0.8) 64 ((.4) 74 (0.91 77 (1,1) 48(1.7) 44)1.8)

EUA 69(1 .1) 91 (0.9) 76(1.2) 73)1.0) 75(1,1) 68(1.3) 73 (1.4)
Média ml. 84 (0.2) 91 (0.1) 79 (0.2) 68 (0.2) 72 (0.21 64 (0.21 55 (0.3)

erros standard aparecem entre parêntesis; nõo calculado paro o 90 ano
Adaptado de Torney-Purta, Lebrnan, Oswald & Schultz (2001), p.l36.

Clima €k sala de aula aberto à discussão

As percepçóes dos alunos sobre o clima de sala de aula, em particular no que se refere
às oportunidades de expressão e discussão das suas opinióes, constituem um preditor
relevante no domínio das atitudes políticas, incluindo o interesse, o sentido de eficácia
e a disposição para votar no futuro (Hahn, 1998; lchilov, 1991; Torney-Purta,
Oppenheim & Farnen, ~975). É de salientar que não se trata apenas de Considerar a dis
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cussão de assuntos políticos, mas o encorajamento da expressão livre dos alunos, tanto
a propósito de assuntos correntes como da “matéria”, Os itens aqui considerados reme
tem não apenas para a liberdade de expressão e o pluralismo no contato da sala de aula
(e.g.. os alunos trazem assuntos Correntes para discutir, são livres de expressar opiniões
diferentes dos colegas ou do professor; os professores encorajam os alunos a ter opiniões,
respeitam as opiniões dos alunos, encorajam a discussáo de assuntos controversos, apre
sentam diferentes posições), mas também para práticas convencionais de aprendizagem,
mais centradas na aprendizagem de factos (e.g., os professores filam e os alunos anotam,
os alunos trabalham com manuais, os professores valorizam e exigem a memorizaçáo de
factos e datas, a memorização de factos é uma boa maneira de obter boas notas).

Relativamente às percepções dos alunos portugueses (Figura 16.3), importa
salientar a imagem positiva do clima da aula no que diz respeito à liberdade de
expressão, ao respeito dos professores e à possibilidade de discordância. Emerge Como

menos frequente a discussão dc assuntos Controversos e os alunos trazerem assuntos Cor
rentes para discutir. Importa ainda realçar que é habitual o recurso a aulas apositivas e
aos manuais e o apelo à memorização de datas e fisctos.

O lo 20 30 40 50 60 70 80 90

os olmos 040 eeocorojodos o ter opiniões

os professores reopeitom o, opiniões do. circos

os olusos são Urres de dincodor do pemiesso,’ - -

osolunmnào[v,esd.spnsssoropiniõesdil,nntesdo,colegm -

o, olmos, coses, osnunlo. co,renles poro diocuer -

es professores encorojom discussão ossunbes conlro’n,nos

otessoeesopesesioesdihrontesponiçóes

op’tlesnorlolo .ossiuoosonoloi,, - - -

osolunoslrob&homcomusmonuoi, ‘

os proleesones nofoisom opresdirogem haos e doto, - -‘

os peclessor,s esige,, msco.iooçóo doto,. Isolou

d,comrloctméwesnàrod.obbrboo noto

Quanto aos resultados internacionais, foi apenal validada uma escala do clima aberto à
discussão, que incluía 6 itens relativos à expressão livre de opiniões pelos alunos, ao
encorajamento e respeito destas opiniões pelos professores, à expressão de opiniões

1 Vale a pena salientar, aliás, que esta variável também tem sido associada à promoção da
realização dos alunos e de atitudes positivas face às disciplinas no domínio das ciências e
da matemática (Fraser, 1998).

diversas dos colegas ou professores, e à apresentação pelos professores de diferentes pon
tos de vista. Os resultados (Quadro 3.13) revelam percepções particularmente positivas,
e acima da média internacional [10.0] dos alunos do Chile, Colômbia, Chipre,
Alemanha, Grécia, Itália, Noruega, Polónia, Suécia, Suíça e Estados Unidos. Abaixo da
média internacional estão os alunos da Bélgica, Bulgária, República Checa, Estónia,
Hong Kong, Hungria, Letónia, Lituânia, Portugal (8° ano), Roménia e Eslovénia —

sendo de salientar que, na maioria dos casos, este grupo de países tem uma experiência
mais recente de transiçáo democrática, como éo caso de Portugal e dos países da Europa
Central e de Leste. No entanto, os resultados dos alunos portugueses do 9° ano situam
-se apenas ligeiramente abaixo da média internacional. Na maioria dos países, Portugal
incluido, as raparigas têm percepçóes mais favoráveis do clima aberto à discussão; ape
nas na Bélgica, Bulgária, Chile, Hong Kong e Roménia não se verificam diferenças de
género.

Quadro 3.13 Porcepções dos alunos de Um clima aberto à discussão na saio de OUIO

Poio Médio Pois Médio P0l, Médio

Ausloália 101 0.1) Chipre À 10.4(0.1) P,nlõndio 10.0(0.11
Bélgica V 9.310.1) R. Choco 7 9.5(0.1) Alemanha À 10.410.11
Bulgária 7 9.3 (0.1) Dinamarca ‘0.0 0.)) Grécia À 10.5 (0.11
chile À 10.3(0.1) Inglaterra 10.01011 Hong Kang 7 9.6(0.0)
ColÓmbia À 10.8(0.1) Estónia 7 9.7(0.1) Hungria 7 9.4 10.1)

Itália À 10.4 (0. li Portugal (89 7 9.7(0.11 Eslovénia 7 9.3(0.0)
Letônia 7 9.610.1) Portugal (99 9.9(0.0) Suécio À 10.2(0,1)
Lilu8nia 7 9.810.1) Roménia 7 9.5(0.1) Suíça A 10,4(0.1)
Noruega Á ‘0.610.1) F. Russo 10,1 (0,1) CIJA A 10,5(0.1)
Polónia À 10.4(0.11 t Eslovaco 10.210.1)

1) erros siandasel apar0000n entre parêntesis
À Países cano média signilicativamenle moio elevado que a média intoonocionai
7 Paises com médio signilicolivamente mais boiso que a média intemocionol

Em síntese

O Contexto escolar pode propiciar a aprendizagem de conhecimentos, de atitudes e de
competências relevantes para o exercício da cidadania através das oportunidades que a
vida institucional dá aos alunos para desenvolverem confiança na eficácia da sua inter
venção nos problemas da escola ou para terem oportunidade de expressar os seus pon
tos de vista na sala de aula. Os resultados agora apresentados revelam que a maioria dos
alunos portugueses do 8° e do 9° anos de escolaridade consideram que é importante e
eficaz o envolvimento dos alunos na resolução de problemas da escola, embora esta con
fiança seja menor quando está em causa a sua capacidade individual para produzir
mudanças. Adicionalmente, consideram que a escola contribui para aprenderem com-

Figuro 1 6.3 Percentagem de concordãncio poro os itens relativos ao clima do solo dc aula
(resultados nacionais)

Adoptodo de Tomey-Purfo, Lehman, Qswald & Schultz (2001), p139.
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petências relevantes, em particular a Compreender pessoas Com ideias diferentes e a

cooperar cm grupos, embora a maioria não concorde que aprendeu na escola sobre a
importância de votar. Manifestam, também, percepções muito favoráveis sobre a opor
tunidade de expressarem o seu ponto de vista na sala de aula, sentindo que são encora
jados a fazê-lo e que os professores respeitam as suas opiniÓes, mesmo quando discor
dam dos colegas ou dos professores. No entanto, raramente tomam a iniciativa de tra
zer assuntos correntes para discutir na sala de aula, e reconhecem a utilização pelos pro
fessores de métodos de instrução convencionais que apelam para a memorização de fac
tos e de datas.

Em termos de comparação com os outros países participantes no estudo, os alunos
portugueses têm resultados superiores à média internacional no que se refere ao sentido
de eficácia política colectiva na escola e às oportunidades que a escola propicia para a
aprendizagem de conhecimentos e de competências, com excepção da importância de
votar. Revelam também percepções menos favoráveis de clima de sala de aula aberto à
discussáo, particularmente no 8° ano, situação que também se verifica na maioria dos
países com uma experiência democráttca mais recente.

Ou seja, embora as percepçóes dos alunos sobre o clima de sala de aula sejam, em
termos absolutos, positivas, em termos comparativos este resultado favorável deve ser
relarivizado. E, se tivermos em atenção o facto das percepções do clima de sala de aula
serem um preditor significativo do interesse pela política e da disposição para o envolvi
mento político futuro, os resultados salientam a necessidade da transformação do clima
de sala de aula no sentido de um maior estimulo à expressão e discussão de pontos de
vista diversos sobre a realidade e de uma maior abertura à discussão de assuntos sociais
e políticos controversos e quotidianos, em articulação com a ênfase na matéria.

Envolvimento cívico e disposições para a participação finura

A participação dos cidadãos é um dos fundamentos óbvios da democracia — e uma das
dimensões que tem sido fonte de preocupação nas últimas décadas. Com efeito, vários
estudos têm revelado um moderado interesse dos jovens pela política e uma desva
lorização da participação política (Torney-Purta, Lehman, Oswald & Schultz, 2001;
Torney-Purta, Schwille & Amadeo, 1999). Resultados similares têm sido encontrados
em Portugal (e.g., Almeida, 1994; Braga da Cruz, 1995; França, 1993), o que é agrava
do pela relativa recência do regime democrático e pela fragilidade da cultura política
(Braga da Cruz, 1985), embora Villaverde Cabral saliente que “as reservas dos jovens
perante o sistema político partidário (...) não devem ser tomadas, automaticamente,
como sinónimo de falta de empenhamento político’ (1998, p. 373). Com efeito, em
Portugal como noutros países (Braga da Cruz, 1995), os jovens parecem encontrar —

como, aliás, os próprios resultados até agora apresentados deste estudo indiciam — sen

tido para outro tipo de actividades políticas menos convencionais (Abramson &
Inglehart, 1998; Flanagan & Sherrod, 1998).

O envolvimento cívico dos jovens será analisado em função (i) do interesse políti
co, da eficácia política individual e colectiva e das percepções sobre a responsividade do
governo, (ii) da exposição a notícias políticas e do envolvimento em discussões políti
cas; e (iii) das disposições para a participação política fatura. A comparação interna
cional dos resultados será feita quanto ao interesse político, à exposição a notícias e às
disposições para participar, dado que as outras dimensões não foram consideradas no
relatório internacional (Torney-Purta, Lehman, Oswald & Schultz, 2001).

Interesse e eficácia política e responsivid.a& do governo

Os itens nesta secção incluíam o interesse político (avaliado através de um irem único:
‘tenho interesse na política”), a eficácia política individual (e.g., “sei mais sobre política
do que a maior parte das pessoas da minha idade”) e colectiva (e~g.,”quando as pessoas
se juntam para exigir mudanças, os líderes do gaverno prestam atenção”), e as per
cepções da responsividade do governo aos cidadãos (e.g., “as pessoas importantes do
governo preocupam-se muito pouco com o que pensa o cidadão comum”). Os resulta
dos para os alunos portugueses (Figura 17.3) revelam: -

— níveis moderadamente baixos de interesse p&(~co (35%), sendo de registar que
apenas 6% dos alunos do 8° ano e 5% dos aW%os do 90 ano concordam total
mente com a afirmação “tenho interesse na política”;

— ao nível da auto-eficácia política, a maioria dos alunos considera que é capaz de
compreender os assuntos políticos e de tomaPuma posição, embora tenda a não
ver a sua competência como superior à dos pares;

— no que concerne à eficácia política colectiva, c~ca de 50% dos alunos conside
ram que a acção colectiva é eficaz na chamada de atenção do governo, embora
aproximadamente 70% pensem que o poder político tende a estar concentrado
numa minoria;

— quanto à responsividade dos políticos, mais de 60% dos alunos expressam cepti
cismo, embora mais de 50% concordem ou concordem totalmente que “o gover
no está a fazer o seu melhor para perceber o que o cidadão comum pensa”.
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as pessoas importantes do governo preocupon-se muito~
meTi o que penso o c,dodoo comum - .

o governo está o lazer o seu melhor para perceber o que o __________________________
cidadão comum quer __________________

a governo preocupo-se bastante com o que cada um de nós ____________________
penso sabre os novas Ice —I

quando os pessoa, se juntam poro exigir mudanças, os Itderes _________________________
do governo presto., atenção

no nosso pots, umo nitsorio de pessoal tem muita
podes palitico

Figura 17.3 Interesse e eficácia políticos e responsividade do governo para os alunos do 8° e do
9° anos de escolaridade (resultados nocionais)

Se atendermos aos resultados internacionais, os resultados quanto ao interesse político
não são muito divergentes, com uma percentagem média internacional de 39%
(Quadro 3.14). Apenas na Colômbia, Chipre, Federação Russa e República Eslovaca os
níveis de interesse estão acima dos 50%; ¼ ou menos dos alunos ingleses, finlandeses
ou suecos afirmam estar interessados na política. Em 18 países verificam-se diferenças
de género, com as raparigas a revelarem níveis de interesse político mais baixos do que
os rapazes — um resultado clássico em estudos neste domínio; “no entanto, em dez paí
ses o frisso de género é menor do que o reportado em estudos anteriores” (Torney-Purta,
Lehman, Oswald & Schulcz, 2001, p. 117). Em alguns países, Portugal incluído, não se
verificam diferenças entre rapazes e raparigas. Convém, no entanto, salientar que não é
possível determinar se esta tendência para a atenuação das diferenças é devida a um
incremento do interesse político das raparigas, a uma diminuição do interesse dos
rapazes ou à conjugação dos dois factores.

Exposiçdo a notícias políticas e envolvimento em discussões sobre política

Os média constituem uma importante fonte de informação sobre a política, embora os
seu impacto seja ambíguo, com alguns estudos a encontrarem efeitos positivos no co
nhecimento e no envolvimento políticos, e outros a reportarem resultados negativos no
interesse pela política (Torney-Purta, Lehman, Oswald & Schultz, 2001). Para além da
frequência com que os alunos vêem/ouvem noticiários na televisão/rádio e com que
lêem as notícias (nacionais e internacionais) nos jornais, foi ainda considerada a Internet
como fonte de informação. Adicionalmente, foram incluídos itens sobre a frequência do
envolvimento em discussões políticas com os pares, os pais e os professores.

Os resultados para os alunos portugueses (Figura 18.3) revelam que mais de 90%
vêem os noticiários na televisáo, seguindo-se os jornais (mais de 60%) e a rádio (mais
de 50%); o recurso à lnternet é baixo com valores próximos dos 10%, Os interlocutores
privilegiados na discussão de assuntos políticos são os pais, seguidos dos pares e, final
mente, dos professores.

os politicos esquecem rapidament. as necessidades
dos eleitores

cossiga entender, maioria dos assuntos pollsicos com stokes
Focilidode

quondo estão a ser discutidos assuntos ou, problemas poltilcos,
geralmente letito olga o dizer

sei mais sabre politico do que o maior porte dos pelsoos
do minha idode

tenho interesse te polllica

Quadro 3.14 Percentagem de alunos que concordam ou concordam totalmente com a afirmação
‘estou interessado na politica~

os

20 40 60 80 100

Pois % Pois % Pois

Autirólio 31 (1.2) Chipre 6610.91 Finlóndio 21 (1 .1)
Bélgica 38 (5.4) República Cseco 28(1.0) Alemanha 42(1 .1)
Bulgária 40 (1,4) Dirtomorco 30 (1 .0) Grécia 38 0.9)
Chile 46(1.4) lngloleera 25(1 .Ot Nong Xong 37(1.21
Colômbia 63)1.4) Estónio 34(1.1) Hungria 39(1.2)

Itália 44 (1 .1) Portugal (B°ono) 35(1.2) Eslovénio 35 (1.1)
Letônia 41 II .1) Portugal Iteor,a) 35 (n/c) Suécia 23 11.1)
Litutnio 40)1.0) Roménia 45(1.5) Suiça 33 (1,1)
Noruega 31 (1,1) Federação Russo 54(1 .6) Estado, unidos 39 (1,4)
Polá.sio 43(1.9) R. Eslocovo 54)1 .1)

Pertentogens ooseados em respostas válidos.

(1 erros standard aparecem entre paréotesis. Não foi calculado para o 9~ ano.

Adaptado de Torney-Purta, Lelirnan, Oswold & Scbullz (2001), p.l 18.
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Quadro 3.15 Exposição a notiCias politicos nos média
discou, polilico inlensocice,oI creu, pr000ssores.

disculir poiluico iniemocionol coa pois au lornilio,a

discou’ polliico inlensocianol coes pores

disculir poltico nacional com professaeas.

disoulir paéilico nocional com pais os loruiliores

disculir politico nocional coes pala

uso, a kuiern~ poro informo, nobre polllico ou sumos poisa

osuir noticiários no rádio

ver noticiários no utieruisão

ler artigos de jornal sobre o que se posso nos cofres poises

ler odigos de jornal sobre o que se possa no nosso pois

0 lO 20 30 40 50 60 70 80 90 W

Figura 1 8.3 Exposição às notíCias dos média e envolvimento em disCussões políticas dos alunos do
8°c do 90 anos de esColaridade (resultados nacionais)

No entanto, é de realçar que apenas pouco mais de 10% dos alunos reporta uma eleva
da frequência (‘sempre’) de discussão de assuntos políticos com os pais; com os profes
sores esta frequência é residual (menos de 2%). Este predomínio dos pais pode estar
relacionado com o hábito de ver os noticiários na televisão à hora do jantar, o que pode
propiciar oportunidades d~ discussão.

A comparação internacional centrou-se apenas na exposição a noticias políticas
nos média (Quadro 3.15). Constata-se a predominância da televisão como meio de
informação política, com valores particularmente elevados nos seguintes países:
Colômbia, Hungria, Itália, Noruega, Polónia, Portugal, República Checa e República
Eslovaca; os jornais tendem a constituir o segundo meio de informação política, com a
rádio em último lugar. As diferenças de género têm um padrão curioso, com os rapazes
a verem mais televisão que as raparigas (com a excepção da Polónia, em que se verifica
o contrário), enquanto estas se destacam na leitura de jornais; no entanto, as diferenças
de género apenas se verificam quanto à televisão na Aiemanha, no Chipre, na Estónia e
na República Eslovaca, e quanto aos jornais na Bélgica, na Letónia, na Lituânia e na
República Checa; relativamente à rádio, em 15 países são as raparigas que ouvem mais
as notícias do que os rapazes (Torney-Purta, Lehman, Oswald & Schultz, 2001).

Percenlogem de olunos que rnuiuos vezes’ ou sempre’ lé/uvélosn’e os notícias . -
PoIs

nos jornais no lelevisdo na rádio
Austrália 6511.21 800.8) 6311.11
Sélgics)Frl 60 11.5) 81 11.1) 56 (1.41
Bulgária 72)1.4) 73)1.7) 47(1,4)
Chile 61 (1 .1) 89(0.6) 47 (1.1)
Colômbia 77 1 .3) 92 (0.7) 56 (2.3)
Chipre 68)1.1) 89)0.6) 55(1.2)
Rep Chaco 69(1 .1) 94 (0.5) 60(1.2)
Dinamarca 65(1 .1) 83(0.7) 47(1.2)
Inglaterra 70 (1.2) 78 (0.9) 55 (0.8)
Eslánia 75 (1.0) 84 (0.8) 70 (0,9
Finlândia 73 (8.0) 89(0.8) 45)1.1)
Menuanho 68(1.0) 83(0,7) 65 1 .0)
Grécia 57(1 .1) 89(0.7) 42(1 .1)
Itong Kong 73 0.9) 87 (0.7) 59 0.9)
Hsegrio 61 (1.2) 90)0.6) 59)0.9)
Itólio 62 (1 .2) 90 10.7) 4) (1.0)
Lelónio 69 (1 .4) 89 (1 .0) 62 (1,4)
Lituânio 7) (1.0) 84 (0.8) 52(1,1)
Nonjega 82(0.9) 90(0.6) 47(1.1)
Polônia 73(0.9) 91 (0.6) 71 (1.3)
Portugal (89 69 (1.0) 93 (0.5) 55 (1.0)
Portugal 99 78 )n/c) 95 )s,’c) 55 (,ilc)
Roménia 60 (1.5) 86 (0.8) 62 1 .3)
Fad. Russo 75 (1.4) 89 (0.4) 57 1 .8)
Rep. Eslovaco 71 11.1) 92(0.6) 58 1.0)
Eslovénio 65 (1 .11 84 (1 .0) 56 1 .2)
Suécia 79 1.2) 84 (1.2) 47 1.2)
Suíço 65 1.1) 84)0.9) 59 1.0)
EUA 62 1.3) 79)1 .1) 44 1.6)
Médio inteenocional 68 (0.2) 86 (0.2) 55 (0.2)
‘ Percenlogens basead os em respostas válidos.

1 ( erros stondord aparecem entre parénlesis. Nõo (ai calculado paro o 90 ana.

Disposições para a parüczpaçdo política flaura

Como salientámos atrás, os jovens parecem estar a envolver-se em actividades de par
ticipação para além das mais tradicionalmente reconhecidas como políticas. Assim, a
análise das disposições de participação futura teve em consideração actividades políticas
convencionais (e.g., votar), associadas a movimentos sociais (e.g., participar numa mar
cha, recolher assinaturas para uma petição), e ilegais (e.g., bloquear uma estrada), e
actividades de voluntariado (e.g., recolher Lindos para uma causa social).

Os resultados dos alunos portugueses (Figura 19.3) revelam que para além de
votar, apenas a disposição de obter informação sobre os candidatos recolhe altos níveis
de concordância — constituindo as actividades que, no gera]. os alunos mais esperam vir
a realizar no futuro; no entanto, cerca de 40% consideram que poderão vir a aderir a
um partido político. Quanto às actividades associadas a movimentos sociais, apenas a
recolha de assinaturas recebe uma concordância superior a 50%, sendo muito baixa a

Adoptado de Torney-PUrta, Lehman, Oswo)d & Schultz (2001), p.1 19.
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A comparação internacional centrou-se numa escala de participação em actividades Con

vencionais (aderir a um partido político. escrever para um jornal. ser candidato a um
cargo numa autarquia). São ainda indicadas as percentagens para os itens relativos à dis
posição pan votar, recolher assinaturas, escrever palavras de protesto nas paredes e reco
Lher fundos para uma causa social — Ou seja, para itens representativos de cada uma das
dimensões em análise (Quadro 3.16). Relativamente à escala de participação em activi
dades convencionais nove países, entre os quais se inclui Portugal, apresentam resulta
dos superiores à média internacional; este grupo de países, “com a excepção dos Estados
Unidos, (...) experienciaram consideráveis mudanças políticas nos últimos 30 anos”
(Torney-Purta, Lehman, Oswald & Schultz, 2001, p. 120); os países com resultados
abaixo da média internacional incluem maioritariamente países com uma larga tradição
democrática (e.g., Inglaterra. Suécia), e alguns países com uma transição mais recente
(e.g., Hungria). Na maioria dos países não se verificam diferenças de género, embora na
Bélgica. em Chipre, na Estónia, na Grécia, em Hong Kong, na Itália, na Lituânia, na
Roménia e na Suíça os rapazes revelem resultados superiores aos das raparigas. Quanto
aos irens representativos dos quatro tipos de actividades políticas consideradas, votar
recolhe a concordância de mais de 50% dos alunos, embora com variaçóes significati
vas, com predomínio das raparigas em 16 dos 18 países em que se verificam diferenças
de género — mas é importante atender a que “em alguns países o voto é compulsivo ou
definido constitucionalmente como um dever” (p. 123). As disposições para recolher
assinaturas para uma petição são moderadas, enquanto, como seria de esperar tendo em
conta a desejabilidade social, pintar palavras de protesto nas paredes é apenas assumido

como possível para uma minoria dos alunos; em quase todos os países mais de metade
espera vir a recolher findos para uma causa social. Quanto se verificam diferenças de
género, estas tendem a favorecer as raparigas, com acepção das actividades ilegais.

Quadro 3.16 Participação esperada em actividades politicas

Eacoio de ponicipoçdo bens, rola, Itens ,ecolhe, ‘leis, ‘escrever fiem °recother
eIs aclieidodes nas ossinaluros’ palavras de (ondas para vnno

Países convencionais ekiçóes’ proleslo nas causo social’
paredes’

Médio
Austrália V 9.8 (0.05) 05 53 20 62
Bêlgico 1 9.7(0.07) 69 62 23 47
Bulgária 10.0(0.08) 58 34 22 SI
Chile Á 10.2(0.0S) 74 77 31 85
Colômbia À 1 1.1 (0.06) 87 75 23 79

Chipre À 10,4 (0.04) 95 64 37 82
R,checo V 94(0.04) 65 29 12 28
Dinanuorca V 95)0.04) 91 43 15 51
Inglaterra V 9 7 (0.05) 80 45 14 57
Eslônia 9 9 (0.04) 68 33 22 AI

Finlândia V 97(0.05) 87 27 lO 45
Alemanha 7 9.6 (0.04) 67 41 16 54
Grécia 9.9 (0.05) 86 46 30 79
ttong Koetg Á 10.5(0.05) 80 59 18 78
Hungrio 7 9.9(0.04) 91 45 lO 46

hélio 7 9.8)0.05) 80 47 20 65
biénio Á 10.5)0.07) 7) 44 21 57
Liluánia 7 9.6 (0.05) 80 34 15 49
Noasega 7 9.7(0.04) ti 32 IS 68
Polónia Á 10.5 (0.06) 88 48 IS 57

Poilugal (89 À 10.4(0.04) 88 54 12 83
Podugol (99 À 10.2(0.03) 92 54 1 1 76
Roenéonia Á ‘0.5(0.05) 82 46 IS 73
E. Russo 10.0(0.06) 82 34 23 56
R, Es)o,woco 7 9.8 (0.05) 93 32 13 40

Eslonéstia 10.0(0.04) 84 36 18 68
Suécia 7 9.8 (0.04) 75 31 12 42
Suíço 7 9,7 (0.05) 55 42 16 55
tUA À 10.5(0.05) 85 50 IS 59
Média ii,l. 10,0(0.0) 80 45 1 8 59
(1 anos standotd aparecem entre parêntesis
Á Países coei, médio signilicalivamenle enoja elevado que a médio inlemacionol de lO
7 Países cana média signilicaliromente moia bana que o médio ielereocional de lO
‘ Percerilaqens baseadas ela eesposlos válidos.

Em síntese

De um modo geral, o interesse pela política tende a ser moderado e votar é a actividade
política flitura mais escolhida, seguida de actividades de voluntariado e relacionadas
com movimentos sociais. As diferenças de género indiciam uma mudança relevante,
com as raparigas a reportarem níveis de envolvimento mais significativos do que os
rapazes em muitas das dimensões e países. Em todo o caso, apesar de passíveis de uma
leitura moderadamente optimista, os dados revelam que entre 5 e 45% dos alunos nos

percentagem dos que esperam envolver-se em actividades políticas ilegais. As actividades
de voluntariado suscitam níveis de disposição elevados, acima dos 70%.

Figural9.3 Disposições poro o participação futuro para os alunos do 8° e do 9° anos de esco(o
r(dode (resullodos nocionais)

Adoptado de Torney-Purto, Lebmon, Oswo(d & Schultz (2001), pp.l 22. (24 e 126.
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vários países não prevêem vir a votar no futuro — o que embora deva ser relativizado
dado o espectro de tempo que decorrerá até poderem exercer esse direito, não nos parece
constituir um resultado muito positivo.

Os dados dos alunos portugueses indiciam um perfil de algum cepticismo. com
níveis moderadamente baixos de interesse pela política, a crença de que o poder está
concentrado nas mãos de uma minoria e de que o governo e os políticos não são respon
sivos ao cidadão comum; no entanto, os níveis de auto-eficácia política são moderada-
mente positivos e cerca de 50% acreditam na eficácia da acção colectiva. A exposição a
notícias políticas é elevada na televisão, mas também superior a 60% nos jornais e a
50% na rádio — o que não deixa de ser um resultado surpreendente, em particular face
aos jornais; no entanto, a percentagem dos alunos que lêem notícias nos jornais “sem
pre” é na ordem dos 13%. Quanto à discussão de assuntos políticos é relativamente fre
quente com os pais; os professores são os interlocutores menos habituais, o que indicia
alguma resistência à abordagem destas questões com os alunos. Finalmente, a disposição
para votar e para se informar acerca dos candidatos antes devotar, e pan se envolver em
actividades de voluntariado é elevada, sendo moderadamente positiva a disposição para
o envolvimento em actividades políticas associadas a movimentos sociais, e residual para
as actividades ilegais. Saliente-se que os jovens que constituem esta amostra sáo, efecti
vamente, relativamente novos, se considerarmos que a idade devoto é de 18 anos, e que,
portanto, estamos a falar de projecções no futuro a médio prazo. Ë curioso notar que,
apesar da desconfiança dos partidos políticos, expressa ao longo do estudo, cerca de
40% colocam a hipótese de vir a aderir a um partido político no futuro.

Oportunidades de participação na escola e na sociedade civil

As experiências de participação consideradas neste estudo incluem uma variedade de
actividades que decorrem em grupos mais informais (e.g., recolher fundos para uma
causa social) ou implicam algum envolvimento institucional (e.g., organizaçóes juvenis
ligadas a igrejas). Estas experiências decorrem tanto no contato escolar (e.g., clubes de
computadores) ou fora destes contextos (e.g., organizações desportivas ou artísticas).
Globalmente, podem ser tipificadas como: (i) experiências em contexto escolar, como a
participação em associações ou assembleias de estudantes; (ii) actividades de formaçáo
extra-escolares, como o envolvimento em organizações desportivas; (iii) actividades de
voluntariado, como a participação em grupos que desenvolvem actividades para ajudar
a comunidade; e (iv) experiências de envolvimento em associações cívicas, como as orga
nizações juvenis ligadas a partidos políticos ou sindicatos ou ambientais (Quadro 3.17).

Quadro 3.17 Participação associativo em função do ano de escolaridade

. . . . 8°ano 9’anoEscpenénc,a, de partiopaçao % %

NO CONTEXTO ESCOLAR
clube de computadores 31,8 3) .6
Intercâmbio de estudantes 24,6 28.7
.Assaciações ou assembleias de estudantes 25.3 26,4
Grupos ligado ao jornal escolar 25,7 25,4
Clube ONU ou UNESCO ló 1,1
DE FORMAÇÃO EXTRÁ-EScOLM
Orgonizaçóo desportivo 6) .3 65.0
Organização artiatica/mus,col 36,3 35,8
DE VOLUNTARIADO
Grupo de recolho de fundas 1 9,9 25,2
Grupo com actividades de ajudo no comunidade 9,0 9,9
EM ASSOCIAÇOES DE CARAcTER CMCO
Grupo ligodo a orgonização religioso 26,5 25,2
Organização ombiental 24,8 20.1
Escuteiros 1 9,3 18,0
Organizoçãa ligada oos direitos humanos 9,7 7,2
Organização cultural/étnica 3,3 3,1
Organização juvenil fparlidos palilicos ou sindicatosl 2,0 1,9

Como se pode observar, de entre as experiências que decorrem em contexto escolar, o
envolvimento em clubes de computadores é a mais frequente para os alunos do ensino
básico, embora cerca de ¼ tenham participada no intçrcâmbio de estudantes, em asso
ciações/assembleias de estudantes ou no jornal escolattk elevada participação em orga
nizações desportivas (e, em menor grau, artísticas) está provavelmente relacionada com
actividades de formação extra-escolar. No que concerne ao voluntariado são mais fre
quentes os grupos de recolha de fundas, em que participaram mais de 20% dos alunas.
Quanto à participação em associações cívicas, a mais frequente é em grupos ligados a
organizações religiosas. em associações de protecção do ambiente e nos escuteiros, sendo
residual o envolvimento em organizações juvenis ligadas a partidos políticos ou sindi
catos.

No encanto, se atendermos à frequência desta participação, podemos constatar
que não é muito elevada (Quadra 3.18): menos de 7% dos alunos têm um envolvi
mento quase diário, e mais de 30% têm uma participação rara; ainda assim, o envolvi
mento numa base semanal é experienciado por cerca de 30% dos alunos.
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Quadro 3.18 Distribuição da população observada em função da kequéncia do participação em

actividades/organizações

Variável Colegorios 8° ano 9° ano
. % %

Quantas vezes participas em encontros destas Quase todas as dias 6,6 6,9
organizações? 1 o3 dias por semana 32,0 31,8

Moumas vezes par mês 28.5 29,8
Nunca au quase nunca 33,0 31 .4

Em termos de comparaçáo internacional (Quadro 3.19), os resultados revelam uma par
ticipaçáo mais baixa dos alunos portugueses no que se refere ao envolvimento em asso
ciações ou assembleias de estudantes, organizações juvenis e actividades de voluntaria
do, tanto relativamente à recolha de findos como a actividades de ajuda na comu
nidade. No entanto, a participação em organizações ambientais ou de defesa dos direi
tos humanos é superior à média internacional. Os resultados internacionais para as
diferentes actividades/associações revelam uma considerável diversidade (Torney-Purta,
Lehman, Oswald & Schultz, 2000:

— a participação em associações ou assembleias de estudantes, é particularmente ele
vada no Chipre, na Dinamarca, na Grécia, em Hong Kong, na Noruega, n~ Fede
ração Russa e na Suécia;

— o envolvimento em organizações juvenis associadas a partidos políticos ou sindi
catos apenas se destaca no Chipre, com uma percentagem de 25% — sendo de sa
lientar que a média internacional é a mais baixa (5%) do conjunto de organiza’
ções consideradas;

— as organizações ambientais são referidas por mais de 20% dos alunos do Chile,
Colõmbia, Grécia, Hungria, Portugal e Estados Unidos, mas o mesmo apenas de
verifica em Chipre para as organizações de defesa dos direitos humanos;

— as actividades de voluntariado tendem a ser relativamente comuns, com percen
tagens acima dos 20% em muitos países, sendo de destacar a participação de 50%
dos jovens norte-americanos em grupos que desenvolvem actividades de ajuda na
comunidade, e os 84% de alunos noruegueses que já se envolveram na recoLha de
findos pan uma causa social.

É de salientar que em alguns países — Bulgária, República Checa, Estónia, Finlândia,
Alemanha, Itália, Letónia, Lituânia, Polónia e República Eslovaca — a participação nes
tas associações é sempre baixa.

Quadro 3.19 Participação em organizações

• Percentagem’ de aluno, 6 po,éclpomm .m ectividod,s de

P0t~ O’gwtizaçõo
/.,,,,wdo ~ limem) (poshdo Organização Organização de 0rvpo ~otun,dr,o Grupo de

~ patitica au ombientot defeso dor ãetos enrobadano sudo recatho dehumanos à conwn,dsde (sedasándicate)

A,ntrátio 3411.4) 4 (0.4t t 9(0.1) 4 (0.6) 33 ti .3) 47)) .4t
8é)g,co (Fã 22(1.5) 6 (0.7) 15(1.3) 8(1.0) 17(1.0) 26(1.5)
Bu)gáeio t 4 ((.0) 4 (0.6) 90.9) 90.8) 8(0.8) 12(1.0)
chie 19(1.0) 4 (0.4) 2) (1 .1) 5 (0.5) 330.4) 24 (1.0)
colômbia 24(1.4) 4(0.5) 40(1.6) (3(1.3) 34 II 1) 26(1.4)

Chipre 57)) .19 25)) .0) 20(0.9) 22(1 .2( 22(0.9) 48(1.3)
Rep Checo 13 (0.9) 1 (0.2) 13(1.3) 2)0.3) 22)) .0) 18(1.4)
Dinamarca 44 (1.3) 4 (0.4) 60.6) 5 0.5) 32)1.0) 63)1.2)
Inglaterra 19(0.9) 6)0.5) 13(0.8) 5)0.6) 25(1.0) 55)1.4)
Essánio 2) (1.2) 3(0.4) 8(0,71 4 (0,4) — 8(0.6) 10(0.9)

Finlóndio 22)1.2) 2)0.3) 6(0.7) 2 (0.4) 6)0.6) 24)) .0)
Alemanha ‘3(0.8) 5(0.5) 10(0.9) 2)0.3) 16(0.9) 23(1.2)
Grécia 59 ti .0) 9(0.6) 32)) .2) ‘6)0.7) 29)) .0) 53)1.2)
Ho,gKong 45(L)) 5(0,5) 2)0.71 6)0.4) 34)).)) 37)1.2)
Hungão 32)) .5) 4 (0.4) 28)) .4) 3(0.5) ‘ 23)) .0) 18(1 .1)

ttólio 16 (0.7) 3 (0.3) 7 0.6) 3 0.3) 8 (0.6) 6 (0.5)
I,elónia 18)1.0) 2(0.6) 7)1.0) 5(0.9) 12(1.0) 9)0.9)
btuãn,o 23)1.0) 1 (0.3) 16)1.4) 4 (0,4) 7)0.5) 4 (1.0)
Noruega 47(1.2) 6)0.5) 6(0,9) 6(0.5) 8(0.9) 84(0.8)
Ps16n,o 19(0.9) 1 (0.3) 14(1.6) 3)0.4) 5(0.6) 9)0.8)

Potioga) )8i) 25)1 1) 2)0.3) 25 (1.1) 10)1.0) 9)0.7) 20)1.0)
Patiugo) )9~ 26 (nc) 2 )sc( 20 )nc( 7 ),c( lO )nc) 25 )nc)
Roménia 37(2.2) 2 (0.3) 13 )a,9) 8(0.8) 10(1.0) 13(0.9)
Fed. Rus,o 43)5.9) 2)0.4) 12(1.6) 4 (0.8) II (1.5) 7)11)
Rep. Eslonaco 3 (0.4) 1 (0.2) 5 (0.7) 1 (0.2) 6 (0.7) 5 (0,9)

Estovénio 180.9) 1 (0.2) 15)0.8) 4 0.5) II (0.8) 33)1.5)
Suécia 49)1.8) 7)0.6) IS (1.2) 5(0.7) 8)1.0) 25)).?)
Suiça 8(0.71 4)0.5) la (0.8) 3)0.3) 12)0.71 27)1.2)
tuA 33)1,5) 10(0.9) 24)1.2) 6)0.6) 50)) .4) 40)1.5)

Médio
Intemocionolil’ 28)0.2) 5)0.)) (5)0.2) 6)0.)) 18(0.2) 28(0.2)
‘ Perconlogons baseados san esposas adidos.
( ( erros sjonda,d aparecem n’ir. parêntesis. Não ai calculada poro o 9° ano.

Adaptado de Torney-Purta, Lehman, Oswa)d & Schu)tz (2001), p.l42.

Em síntese

As experiências de participação dos alunos do ensino básico são maioritariamente em
actividades de fbrmação extra-escolar junto de organizações desportivas (e, em menor
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grau, artísticas). No entanto, cerca de 1 em Cada 4 estudantes está envolvido em activi

dades na escola (como as assembleias/associações de estudantes ou o jornal da escola),
na comunidade (recolha de Lindos) ou na sociedade civil (grupos de carácter religioso,
associações de defesa do ambiente), a investigação tem salientado a relevância deste
envolvimento pan o desenvolvimento de competências pessoais e sociais relevantes pan
a participação cívica, bem como para a promoção da tolerância e da confiança inter-
pessoal (Putnam, 2001; Stewart & Weinstein, 1997); finalmente, a participação nestas
actividades na adolescéncia é considerado um bom preditor do envolvimento cívico na
idade adulta (Verba, Schlozmen & Brady, 1995; Youniss, Mdellan & Yates, 1998).
Saliente-se, no entanto, que a frequência de participação não é muito elevada, e que o
envolvimento em associações de carácter político em sentido mais estrito (como as orga
nizações juvenis ligadas a partidos políticos ou sindicatos) é relativamente baixo, tanto
em termos absolutos como em termos comparativos com os jovens de outros países —

embora o envolvimento em organizaçóes de defesa do ambiente e de defesa dos direitos
humanos seja superior à média internacional.

Conhecimentos e atitudes face ao processo de colonização e de descolonização

Como referido anteriormente, cae~a país participante aplicou itens nacionais relativos a um
tema relevante na história do país, tanto em termos da identidade nacional, como em ter
mos da coesão e diversidade social. Em Portugal o tema escolhido foi o processo de colo
nização-descolonização que tem uma estreita ligação à história recente da democracia. Os
itens construídos permitem abordar: (i) os conhecimentos e a compreensão sobre o pro
cesso de descolonização, induindo as suas causas e as consequências; (iii) as representações
associadas às navegações portuguesas e à independência das colónias em Áflica; (iii) a tole
rância face aos imigrantes e a grupos discriminados — sendo verdade que os itens interna
cionais já abordavam as questões da tolerância, o que se pretendia agora era “testar” essa tole
rância a partir da especificação de situações e de grupos concretos na realidade portuguesa.

Conhecimento e compreensão dos episódios associados à descolonização

Os itens nacionais de escolha múltipla apelam a conhecimentos sobre a guerra colonial,
os países que foram colónias portuguesas, os acontecimentos que rodearam o processo
de descolonização e assuntos correntes relacionados com o tema, como por exemplo, a
Comunidade de Países de Língua Portuguesa, a situação em Timor-Leste ou a transfe
rência da administração de Macau (Quadro 3.20). Saliente-se que estes itens remetem
para episódios da história nacional que não são abordados de forma sistemática no ensi
no básico (à excepção de alguns conteúdos da disciplina de História e Geografia de

Portugal no 2° ciclo e na disciplina de História do 9° ano) e também que não são objec
to de um intenso debate na sociedade portuguesa (por exemplo, a guerra colonial) ape
sar de, no momento da testagem (Abril/Maio de 1999), se verificar uma mediatização
intensa a propósito do 25° aniversário do 25 de Abril. Os resultados revelam, também
aqui, um perfil de conhecimentos mais positivo para os alunos do 9° ano: por exem
plo, no total dos 20 itens apenas se verificam concentrações de respostas correctas supe
riores a 70% em quatro itens para os alunos do 8° ano (vs. oito itens para os alunos do
9°); menos de metade dos alunos do 8° ano desconhecem a resposta de seis itens, e o
mesmo só acontece em três itens para o 90 ano. Os itens com níveis de resposta correc
ta mais baixa remetem para questões relativamente específicas (como é o caso da posição
da ONU face à guerra colonial), susceptíveis de confissão (por exemplo, assinalar que
Xanana Gusmão recebeu o prémio Nobel da Paz juntamente com D. Ximenes Belo),
ou mesmo controversas (como é o caso do comportamento desejável de Portugal face às
ex-colónias, em que a maioria dos alunos pensa que deveria ter garantido a defesa de
interesses económicos); a excepção parece ser o item relativo ao efeito mais importante
do 25 de Abril, que uma parte significativa dos alunos associa à independência de
Portugal (27%) ou à instauração da República (18,6%).

Quadro 3.20 Respostas correctos (%1l paro os tens nocionais de escolho múltiplo paro os alunos
do ensina básico

bens 9’
ano ano

A Lingua Portuguesa é o lirquo olicial de.. .~2& .292.
Quais dos sequie,Íes poises oram colónias portuauesos es, M,ica? 62,2 73.9

Quol d os seguintes o,1,slas foi un lomaso canlor do resistência ante, do 25 de Abril? 61.1 73.5
Em qual das coló,ios portuguesas de Muco se iniciou, em primeiro lugar, a luto a,mada pela
independência? 46,0 55.2

Qual o decisão tomada por Saloio, para solucionar a quero colonial? .&ZIL .115i
Qual o ele,Io do Guerra colonial pateuguesa? 55,0 67.5
Qual o posição da ONU relatisarnenle à Guerra colonial? 15,0 18.4
A descolonização foi o processo polluico ot,o,4, da qual as antigas colónias portuguesas en, Abico...

56,3 69.3
As colónias portuguesas em Mrico lornoromue independentes após ... .&!~i. 122.
Qual foi o eteita da descolonização nos s,.calóetios de Álrica? 55,4 66,1
A descolonização partugueso está d,rectarnee,,e associado o que acontecinenla da N,,t6r,a de Podugol?

67.) 70.3

Qual dos seguintes camporlottuentos de Portugal seria considerado o melhor relol,romeu,le às suas es’
colónias que se laenorom independentes? 295 37.9

Qual o eleilo mais importante da re’oluçóo do 25 de Abril? 31.5 43.4
lesediatanenle após o 25 de Abril, as pessoas lasiom nianitesiações caos cartazes que diziam: ‘Nem n°15 uns
soldado pom ca cdónosr. O que achas que queriam dizer? Que.., 82,7 87.9

T,mar.Leete é um ,erriiória que ainda não concluiu o seu ~xocesso de auto.deteernteaçóo po’que...
63.1 71,0

Que,,, recebeu o prémio Nabel da Poa em 1996? 39.5 iii.
Qual é o tenilória Que deisoeó de ser administrado par Po,luaol. em 1999? 56.7 69.5
Em que poises euslem grandes comunidades de emigronles portugueses? 2Z2. A~ti
No nosso pois, omoiotio dos imioronles trabalho,, 87,5 1j~j
A comun,dade de Poises de Unguo Po,luaueso é constituída por... .~S?. I~i!_

Boseado em percentagens reais, não incluindo as respostas não válidas.
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Assim, o perfil de respostas Correctas é moderadamente positivo, sendo de salientar que,
do ponto de vista destes jovens, estamos a abordar acontecimentos que não ocorreram
no seu ciclo de vida, ao contrário do que acontece com um segmento significativo da
população portuguesa. Em segundo lugar, não se pode escamotear que estas questões
remetem para um passado recente e que o perfil de respostas Correctas revela a necessi
dade de intensificar os eskrços, nas escolas e nas outras instituições de socialização, de
aprendizagem e debate destes temas. Tal tomo acontecia para os itens internacionais,
também é possível referir que, no que diz respeito aos itens nacionais, à medida que
aumenta o nível Cultural da família — definida pelas variáveis número de livros em casa,
nível de escolaridade da mãe e do pai e expectativas educacionais faturas — aumenta o
número de respostas correctas.

Os alunos do 80 e do 90 anos apresentam níveis semelhantes de concordância nos itens
sobre as navegações portuguesas e o processo de descolonização, sendo de registar que
os mais velhos tendem a expressar menor Concordância com os itens que se referem à
descolonização Como uma perda ou um erro (Quadro 3.21).

Quadro 3.21 Percentagem de concordânCia nos tens sobre a colonizoção e desColonizoçõo paro

os alunos do ensino básiCo

Em lua opinião 1 8’ ano 1 9’ 000

Ao nas’eqoções podugueson
foram uma forma de aproximar os povos entre si, 90,4 93,7

resultaram do enplrito ovenioreiro dos Portugueses. 91,6 95,4

deram origens à espiosoção injusta de avivas povos. 45,2 43,3

Foram uma maneiro de lozer comércio. 94,1 93,6

espalharam a fé cristã. 86,8 88,2

A independêncio das colónias portuguesas em Mrico, foi... — —

uma conquista lusta dos povos africorsas colonizados. 81,8 85,9

uma perda para Portugal, porque deieou de ser um Império. 49,4 47,9

um erro dos politicos e militares portugueses, 35,8 28,5

uma vilória do liberdade, tonto poro portugueses como africanos, 82,2 82,6

importante para aumentar o prestígio internacional de Portugal. 68,7 63,3

nizados e uma vitória de Portugal e dos países colonizados e a discordar de que tenha
sido um erro político, apesar de alguma ambivalência quanto ao facto de Constituir
“uma perda para Portugal, porque deixou de ser um Império” (Figura 2 1.3).

Atitudesfase à colonização e à descolonização

Os itens nacionais tipo Lickert visavam aceder às atitudes dos jovens face ao processo de
colonizaçâo e de descolonização. Como se pode observar no Figura 20.3, regista-se a
tendência de uma visão francamente positiva e, quiçá, um pouco auto-complacente, das
navegações portuguesas. em particular se atendermos à rejeição da perspectiva de que
constituíram uma exploração injusta de outros povos.

A independência das colónias portuguesas em África foi,..

prestIgia ,ntemacional

nisôris da liberdade

erro palitico

perda paro Portugal

conquista iusta

•Wssedee,I,re,,, odiuovdo osuscuede •ruesedss,’d,e.’e

A, navegações portuguesas foram uma formo de

Figura 21.3 Atitudes face à descolonização dos alunos do ensino básico (8° e 9° anos)

espalhar a Fé cristã

fazer comércio

esplonsçáa iniusto

espirito aventuro

aprostmar povas~

0% 50% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 50% 90% 550%

•diusmde’edeme Odi,en,de Ocorcerdo •rmcadeusulmev,

Figuro 20.3 Atitudes face às navegações portuguesas dos alunos do ensino básico (8° e 9° anos)

Quanto à descolonização, a tendência é a assunção de uma leitura também positiva,
com a grande maioria a considerar que se trata de uma conquista justa dos povos colo-
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Atitudes face a grupos discriminados

As atitudes face a grupos discriminados foram analisadas a partir de questões que regis
tavam a concordância com a entrada de imigrantes para trabalhar em diversos domínios
e com a criação de escolas separadas para crianças de grupos discriminados OU especiais.
Tentou-se, com estes itens, concretizar as questões gerais sobre tolerância face a imi
grantes e a grupos étnicos consideradas pelos itens internacionais. Foram, ainda, incluí-
dos itens sobre as representações do povo cigano, dado se tratar do grupo étnico
minoritário objectivamente mais vítima de discriminação no nosso país.

No caso dos imigrantes, optou-se pela estratégia de concretização do perfil de tra
balhador, de forma a aceder à tolerância em situações específicas. Como se pode obser
var no Figura 22.3, os alunos tendem a manter uma atitude positiva face à integração
de imigrantes, muito embora registem uma tendência a demonstrar menor tolerância se
forem operários não especializados (42,5% de discordância) e maior se forem futebolis
tas (apenas 18,9% de discordância).

prOlenooreO

odores

ope,árioo neo especializados

dentistas

O Governo deve autorizor a enirodo de imigronles se forem

Quadro 3.22 Percentagem de concordâncio nos tens sobre a entrado de imigrantes paro os olunos
do ensino básico

O governo poeiunués de,e autorizar a entrado de imigrontes paro trabalhar no nosso pois se fores, 8’ ano 9’ ano

jogodores de tuiebol 80.5 81,8
dentistas 70,7 68,8
operórion não especializados (ex: construção civil) 59,2 55,8
actores de telenovelon 7)4 67,8
professores 72,2 66,0

Quanto à aceitação da segregação de crianças (Figura 23.3) regista-se que a maioria con
corda com a segregação de crianças seropositivas (51,2%). O segundo grupo mais objec
to de discriminação são as crianças filhas de toxicodependentes (29,3%) — o que remete
para a questão da percepção de ameaça e do seu papel na intolerância que atrás referi
mos. Estes resultados são congruentes com os do inquérito aos valores dos europeus, que
constatava também uma maior intolerância face a características pessoais do que quan
do estavam em jogo diferenças étnicas e religiosas (Brederode Santos & Dias, 1993) —

com efeito, o grupo étnico mais discriminado são as crianças de etnia cigana mas os va
lores de concordância quanto à sua segregação são apenas ligeiramente superiores a
20%. No entanto, os alunos do 90 ano demonstram uma maior tolerância, constando-
-se uma clara diminuição da concordância com a segregaçáo das crianças — embora esta
se manifeste relativamente aos mesmos grupos (Quadro 3.23). Em todo o caso,
podemos estar perante um crescendo de intolerância face a “novos” grupos, decorrente
da perigosidade percebida de certos fenómenos (como é o caso da SIDA ou da toxi
codependência) na sociedade portuguesa. a que pode corresponder uma efectiva quebra
dos laços de solidariedade social.

futebolistas

0% 20% 40% 60%

•d,2adetdtt,n C~ueds oce,,ede eeesss,dettobee’,

Figura 22.3 Atitudes face à entrado de imigrantes dos alunos do ens no básico (8° e 9° anos)

As diferenças entre o 8° e o 9° anos não são salientes, embora os alunos mais velhos ten
dam a ser ligeiramente menos concordantes com a entrada de emigrantes, com acepção
dos jogadores de futebol (Quadro 3.22).

O Ministério da Educoção deve criar escolos separados poro crionças,

cora urna doenço

nerapasiti,as

de a’igem tirnorenne

filhos de toeicodependenlen

de origeun africano

de origem cigano -

0% 20% 60% 60%

•d.ux.dxesdov’,e oá.seds Ooosoeds •ct,ueds’s’&.ee’lx

Figuro 23.3 Atitudes face à segregação de crianças dos alunos do ensino básico (8° e 90 onos)
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Quadro 3.23 Percentagem de Concordância nos itens sobre a segregação de crianças paro os aju
nos do ensino básico

O Ministério da Educação deveria criar escoiou separadas paro crionços , 8°ono 9’or,o

ciganos 27.7 20,2

de origem africano 58,7 11,4

filhos de osicadependenles 35,6 23.2

de origem írsorenre 19,7 12.0

seroponilivos lconíor,sinodos carnavirus do SIDA) 57,9 44,4

caos uma do,ça especilico (es; asma, dion&es) 21.8 4,6

Finalmente, quanto às representações do povo cigano (Figura 24.3), os jovens tendem a
revelar alguma ambivalência, acentuando as suas semelhanças Com outros povos (75%),
características positivas (“conhecido pela sua música, 68%) e a discriminação de que é
vítima (49%), mas Com níveis de concordância superiores a 40% para itens que apelam
para estereótipos negativos. A tendência a uma maior tolerância para os alunos do 90

ano também se constata aqui (Quadro 3.24).

Quadro 3.24 Percentagem de concordância nos tens sobre o povo cigano para as alunos do ensi.
na básico

O povo cigano é uns grupo étnica... 8e ano 95 ano

% %

perseguida par outras povos, 46,9 51,7

violador de direitos e liberdades. 43,7 40,9

coma outro qualquer. 73,8 76,1

que se dedica a actividades ilegais. 50,2 51,8

que é famoso pela sua música. 66,2 69,5

Em síntese

Os resultados em termos do conhecimento e da compreensão do processo de descolo
nização revelam que a maioria dos jovens atinge um nível razoável, em particular se
acendermos a que se tratam de episódios anteriores ao seu ciclo de vida. No entanto, os
resultados indiciam também algum desconhecimento da história portuguesa recente, o
que pode ser relevante na medida em que os episódios em análise se encontram em
estreita relação com o processo de transição democrática no nosso País.

As representações sobre os processos de colonização e de descolonização são ten
dencialmente positivas, salientando as vantagens para Portugal e para os outros povos
envolvidos, embora com alguma tendência à negação das consequências das navegações
no que se refere à exploração injusta de outros povos; a visáo da descolonização como
um erro político e militar é rejeitada pela grande maioria dos jovens.

Finalmente, quanto aos icens relativos à tolerância, os resultados revelam que,
embora o perfil seja francamente positivo, perante situações concretas os jovens tendem
a expressar uma maior rejeição de certos grupos, em particular os passíveis de gerar uma
maior percepção de ameaça, como é o caso das crianças seropositivas ou filhas de mxi
codependentes.

a,rle,dsrdonuo,rúeks 5’

— — -

‘w, ‘~“

,iao&rde&~tm

~ ;~z

0% 0% 20% 20% 40% 50% 60% 70% 50% 905 Ios%

•ôo,de leislees, aà,ce,de em,çe,de Q,’~5~_ ‘5_,,

Figuro 24.3 Atitudes face ao povo cigana dos alunos do ensino básico (8° e 9° anos)



capítulo 4
RESULTADOS DOS ALUNOS DO 110 ANO
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Conhecimentos e competências cívicas

Para além dos itens relativos a conhecimentos tásicos sobre o flrncionamento das
sociedades democráticas e a competências de interpretação de mensagens políticas,
dimensões incluidas no estudo com a população mais Rova, foi, ainda, considerada Lima
escala de literacia económica embora a coord&naçáo int~ernacional do estudo admita que
“é uma questão em aberto saber — tanto a nível teórico como empírico — se a literacia
económica pode ou não ser justamente considerada uma componente integra] do co
nhecimento cívico’ (Amadeo, Torney-Purta, Lehman, Husfeld & Nikolova, 2002, p.
48). Saliente-se que alguns dos itens são os mesmos que os usados para os alunos do
ensino básico, mas a maioria são itens novos com um grau de dificuldade superior.

Tal como para a amostra de alunos do ensino básico, começaremos por uma
analise descritiva dos resultados nacionais, passando depois à comparação dos resultados
nacionais com os dos outros 13 países participantes: Chile, Chipre, Dinamarca,
Eslovénia, Estónia, Federação Russa, Israel. Letónia, Noruega, Polónia, República
Checa, Suécia e Suíça (Alemã)’. É de salientar a grande variação de idades das amostras
observadas, cuja média varia entre os 16.6 anos na Letónia e os 19.4 anos na
Dinamarca. Adicionalmente, o índice de cobertura da população nacional varia entre
0.39 na Suíça (Alemã) e entre 0.99 na Noruega, o que significa que, em alguns países,
menos de metade da população da coorte etária escolhida foi observada; em Portugal
este índice é de 0.76. Obviamente, dado que o abandono da escola “está frequente
mente associado com a realização escolar, algumas das diferenças observadas entre paí

1 Embora a Colõmbia e Hong Kong também tenham participado no estudo, os dados des
tes países não foram induídos na comparação internacional.
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podem ser uma Consequência desses efeitos de selectividade” (Amadeo, Torney
Puna, Lehman, Husfeld & Nikolova, 2002, p. 63).

Finalmente, é importante realçar, tal Como fizemos para a população mais nova,
que os conhecimentos e competências avaliados não podem ser vistos como derivando
estritamente das aprendizagens escolares, sendo passíveis de derivar de aprendizagens
feitas noutros contextos de vida dos alunos.

Relativamente aos resultados nacionais, dos 43 itens considerados, 26 apresentam
percentagens de resposta correcta superiores a 50% (Quadro 4.1). Os itens com resulta
dos mais po~itivos são os refrrentes ao objectivo principal da Declaração Universal dos
Direitos Humanos (71.9), às situações essenciais em países democráticos (69.1), à inter
pretação de um panfleto eleitoral (68.8). ao principal objectivo dos sindicatos (68.4), à
constituição nacional (66.9), aos direitos políticos (65.5). ao governo não democrático
(65.1), à principal função de eleições periódicas em democracia (65.1), à promoção da
democracia (64.7) e ao conceito de governo de coligação (64.7). Os itens com resulta
dos menos satisfatórios são relativos a questões económicas (redução de impostos.
aumento de preços, défice da balança comercial, taxas alfandegárias. ...~, à interpretaçáo
de textos sobre a pena de morte e de imagens. Ou seja, os itens relativos à literacia
económica e às competências de interpretação de mensagens políticas sáo aparentemente
mais difíceis para os alunos portugueses do que os itens relativos a conhecimentos.

Quadro 4.1 Percentagem de respostas correctos nos itens intemocionois de escolha múltiplo poro o
110 ano de escolaridade (resultados nocionais)

lIsos 1lMo
1 Siluaçãea essenciois em poises democráticas 69.1
2, Õb1ectivo principal do Declaração linivemal dos Direilas I-tmar,os 71.9
3, c~ri,ib~to das diversas associações a que os cidadãos podem pertencer 64.0
4, Principal objectivo dos uindicalas 68.4
5, Violação das liberdades civicos num sistema paltlica deunacrálico 52.1
6. Governo não democrático 65.1
7, Grande editara tornar-se proprietária de muitos dos pequenas iarttois de um pois 58.3
8. Direitos políticos 65.5
9. Principal função dos eleições periódicas em democracia 65.1
1 O. Os litros de história (BOI 42,4
II. Interpretação de panOeto eleitoral (outorl 64.7
12. Interpretação de panfleto eleitoral limpaslatl 68.8
13. Inlerpretação de ponlteto eleitoral lideologia da partido) 47.2
14. Promoçõa da democracia 52.5
IS. Principia do igualdade de mmuneraçãa 54.3
16. constituição nocional 66,9
1 7. lnalituições do poder legialotivo 45,5
18. Canceilo de gaternO de coligação 64,7
19. Taxas de importação de bens alimentares 43,6
20. Eleições IBO) 38,8
21. Impostos sabre as salários 46.1
22. Demogralio (taxa de nolalidade e espetança de vida) , 47.9
23. Relações Internacionais 44.8
24. Democracia — Pluralismo partidária 55.6
25. CanEtas ornadas (anos 901 54.3
26. Consequéncias das diferenças de custa média da hora de trabalha entre países 38.9
27. Interpretação de sido (Abolição da peno de morte) 33,9
28. Democracia directo 58.3
29. Discriminação sessal no polilico 59.4
30. Interpretação de testo (conrupçãol 63.4
31. Discriminação setuat no trabalho 55.0
32. Poises com orçamentas deficitárias 57.0
33. Apoia da Banco Mundial 58.2
34: Redução do produção de petróleo 25.5
35. Taxou alfandegárias 38.9
36. Rendimento real 45.2
37. Aumento dos preçot 27.0
38. Principio do concorrência 56.3
39. Principio da concorrência — conceito de monopólio 56.8
40. Orçarnenla de Ealado 48.5
41, Redução de impotlon 32.1
42, Défice da balança comercial 38.8
43. Meiasde comunicação 56.1

Como se pode observar no Quadro 4.2, os alunos portugueses têm resultados superio
res à média internacional ao nível dos conhecimentos (conhecimentos e competências),
tal como os alunos da Dinamarca, da Suécia e da Estónia; abaixo da média interna
cional, encontram-se a Letónia, o Chile e a Federação Russa; todos os outros países estão
próximos da média internacional. É de notar que, dos países com resultados acima da
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média, apenas os alunos portugueses têm uma idade média inferior à idade de votar
(Amadeo, Torney-Purta, Lehman, Husfeld & Nikolova, 2002).

Quadro 4.2 Resultados internacionais relativamente aos conhecimentos civicas paro o população
do ensino secundório

Pais Médio Dolo de testopem Asío testado Média de Idades

Chile V 108 10.61 6/00 12 1 7,9
Chipre •1 18 11.5) 4/00 12 1 7.7

República Checo •I 21 10.71 11/99 12 17.9

Dinamarca À 132 (0.5) 3/00 12 1 9.4

Eslonio À 125 10.91 4/00 — 5/00 12 1 8.2

Israel •1 18(1.0) 2/00 II 16.8

Letónia 7 105 (1 .5) 4/00 1 0 16.6

Noruega ei 22 (1.2) 4/00.6/00 12 18.1

Polónia e118 (1.1) 11/00— 12/OOe 1/01 —2/01 11 17.6

Poslugal À 121 (0.6) 4/00 — 5/00 11 17.6

FederaçãoRusso 7 Iii (1.3) 4/00—6/00 11 17.0

Eslovénio •I 15(1.51 11/99 12 18.4

Suécia À 1 30 (0.9) 3/00 .- 5/00 12 18.9

Sulço(AIemá) •124 (1.9) 9/00—11/00 II 17.9

Médio Internacional 1 19 (03) 12 1 7.9

1) erros standard aparecem entre parênteses

À Países com média signilicativomense mais elevado que a médio internacional

e Nõo há diferença estatistico ssgnilicolivo entre o médio dos países e o médio inlernacional

7 Países com médio signilicativomente mais boi,a que a média internacional

Adoptado de Arnodeo, Torney-Purto, Lehman, Hus{eld & Nikolovo (2002), p. 57.

Se considerarmos isoladamenre as três dimensões estudadas (conhecimentos, com
petências e literacia económica) constata-se que a média relativa ao conhecimento de
conteúdos é, no conjunto dos países, mais elevada que a média relativa às competências
de interpretação; os resultados para a literacia económica tendem a ser similares às ou
tras dimensões, com a excepção de Israel, Polónia e Portugal que têm resultados mais
baixos (Quadro 4.3) (Amadeo, Torney-Purta, Lehman, Husfeld & Nikolova, 2002).
Quanto às competências de interpretação, os países com resultados ~cima da média
internacional são a Dinamarca, a Suécia, a Suíça e a Estónia. Portugal tem resultados
médios, tal como Chipre, a República Checa, Israel, a Noruega e a Eslovénia. Na lite
racia económica apenas a Dinamarca, a Estónia e a Suécia têm resultados acima da
média internacional; os resultados são inferiores à média nos seguintes países: Chile,
Israel, Letónia, Polónia e Portugal.

Em suma, Portugal apresenta resultados acima da média internacional no que diz
respeito aos conhecimentos cívicos, na média para as competências de interpretação de
mensagens políticas, mas abaixo da média na literacia económica.

Quadro 4.3 Resultados internacionais relativamente oos conhecimentos, competências e literocio

económica poro o população do ensino secundório

País Médio

Conhecimentos Campeténcios Lileiacia económica

Chile 7 1 12 (0.2) 7 106 (0.6) 7 87 (0.5)

Chipre e118(0.5) clii (1.3) e102(l,2l

República Checo • 1 1 9 (0.31 e 1 14 (0.6) e 103 (0.6)

Dinamarca À 122 10.21 À 124 (0.41 À 1 15 (0.5)

Estonia À 119(0.31 Á 11910.81 À 108(0.7)

Israel 7 1 17 (0.3) e 1 12 (0.9) e 96 (0.81

Letónia 7 112 (0.6) 7 100(1.2) 7 95(1 II

Noruega e 1 1 8 (0.51 e 1 16 (1.0) e 103 (0.91
Polónia 1 1 9 (0.41 7 108 (0.91 7 97 (0.7)

Portugal À 120 10.3) e 1 12 (0.61 e 99 (0.5)

Pederoçáo Russo ei 17)0.61 7 101 (1 .1) À 102(1.3)

Eslovénio 7 116(0.6) •1 11 (1.2) e 101 (1.0)

Suécio À 121 (0.3) À 122(0.7) À 109(0.71

Suíço (~4JemÕl cii 7(0.5) À 121 (2.1) ‘ 104 (1.7)

Médio Internacional 1 18 (0.1) 1 13 (0.3) 101 (0.3)

(1 erros slondard aparecem entre porênteses
À Poises com média ,ignilicativamente mais elevada que a médio inlemocionol
e Náo há dilerenço estatistica sigrsilicotiva entre o média dos países e o média internocional

7 Países com média signilicativamente mais boina que a média internacional

Moptado de Amadeo, Torney-Purto, Lehmon, Husfeld & Nikolova (2002), pp. 59-60 e 62.

Na generalidade dos países náo se verificam diferenças significativas de sexo ao nível dos
conhecimentos e das competências; no entanto, os rapazes têm resultados significativa-
mente superiores aos das raparigas na Dinamarca e em Portugal nestas duas dimensões,
e também no Chile nos conhecimentos (Amadeo, Torney-Purta, Lehman, I-Iusfeld &
Nikolova, 2002). Já quanto à literacia económica, em metade dos países (Chile,
Dinamarca, Estónia, Noruega, Portugal, República Checa e Suécia) os rapazes têm
resultados mais elevados, O nível de conhecimentos cívicos tende a aumentar com os
recursos culturais familiares, avaliados através do número de livros em casa — situação
que se pode observar no Figura 1.4 para os dados nacionais. Saliente-se que apenas no
Chile (23%) e em Portugal (11%) uma percentagem relevante dos alunos declara terem
de O aIO livros cm casa.
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Concepções de democracia, de cidadania e das responsabilidades do governo

Em síntese

Na generalidade Constata-se Um nível de coobeCimentos superior ao da população mais
nova. Os resultados para a literacia económica são inferiores aos conhecimentos e com
petências cívicos, o que sustenta a já referida discutível relação entre estes domínios
(Amadeo, Torney-Purta, Lehman, Husfeld & Nikolova, 2002). No entanto, há algumas
variações entre países o que permite assumir que

mesmo depois de ter em consideração a variação que é atribuível à idade e à cobertura da
população definida, a aquisição de conhecimentos cívicos é promovida de forma mais efi
caz em alguns países do que outros (...) (embora se registe uma kwtel presença de influên
cias não relacionadas com a escola (p. 72).

No caso português, embora seja de realçar a maior selectividade da amostra do ensino
secundário que mencionámos atrás, os resultados estão claramente acima do que seria
de esperar se atendermos aos resultados dos alunos do 80 ano de escolaridade. No entan
to, os resultados para os alunos do 9” ano já indiciavam um perfil de conhecimentos
superior à média internacional. Parece-nos, em todo o caso, de salientar o crescendo das
competências de interpretaçáo de mensagens cívicas, muito embora se registem, ainda
assim, algumas dificuldades neste domínio.

Concepções de democracia

Os alunos portugueses (Figura 2.4) salientam como positivas para a democracia a liber
dade de expressão e devoto, a existência de diversas organizações, o apoio à participação
política das mulheres, o ser garantido a todos os cidadãos um rendimento mínimo, as
pessoas protestarem pacificamente contra uma lei injusta, a mudança de leis injustas
para as mulheres, as diferenças de rendimento entre ricos e pobres serem pequenas, as
pessoas exigirem direitos sociais e políticos, a existência de jornais livres de qualquer
controlo governamental~ a diversidade de opiniões nos partidos poLíticos e a partici
pação política das pessoas. Consideram negativo para a democracia os juízes e tribunais
serem influenciados pelos políticos, os empresários ricos terem mais influência junto do
governo, as limitações à liberdade de expressão, a concentração dos média, o nepotismo,
os imigrantes serem encorajados a abandonar a sua língua e costumes, a confiança cega
nos líderes governamentais e a falta de diversidade nos média.

Figura 2.4 O que é mau e bom paro o democracia para os alunos portugueses do 11° ano de
escolaridade

lo

Tal como para os alunos do ensino básico, foram usados itens de tipo Likert de forma
a aceder às concepções de democracia, de cidadania e das responsabilidades do governo.

Figura 1.4 Média de conhecimentos cívicos para o 110 ano de escolaridade em função do núme
ro de livros (resultados nacionais)
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A análise internacional dos dados permitiu identificar sete itens relativamente consen
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suais e Considerados por mais de 80% dos alunos corno ‘bons ou muito bons’ pan a
democracia, a saber: a liberdade de expressão, as eleições livres, a existência de organiza
ções diferentes para a participação dos cidadãos, o rendimento mínimo, o protesto pací
fico contra uma lei injusta, a exigência de direitos sociais e políticos, e o apoio, pelos par
tidos, à participação política das mulheres. Do mesmo modo, sete itens são consensual
mente considerados, por mais de 70% dos alunos, como “maus” OU “muito maus” pan
a democracia: os empresários ricos terem mais influência, a concentração dos jornais, o
favorecimento político, os juízes e tribunais serem influenciados pelos políticos, os críti
cos do governo serem proibidos de falar, os imigrantes serem encorajados a abandonar a
sua língua e costumes e a pouca diversidade de opiniões na televisão. De um modo geral,
é possível concluir que os jovens do ensino secundário têm “concepções mais diferencia-
das de democracia (...) o que faz sentido de um ponto de vista desenvolvimental. Com
a idade, é de esperar que o crescimento cognitivo e as experiências de vida ajudem os
jovens a raciocinar de forma mais coerente sobre conceitos abstractos e a verem mais
perspectivas” (Amadeo, Torney-Purta, Leliman, Husfeld & Nikolova, 2002, p. 78).

Concepções de cidadania

Todas as características referidas são consideradas importantes num “adulto que é um
bom cidadão”, com excepção da filiação num partido político e da participação em dis
cussões políticas — o que também acontece na maioria dos outros países (Amadeo,
Torney-Purta, Lehman, Husfeld & Nikoiova, 2002). Os itens mais valorizados são os
que se referem ao respeito pela lei, à ajuda a pessoas da comunidade, à participação em
actividades de promoção dos direitos humanos e de protecção do ambiente.

Em termos internacionais, os itens foram agrupados nas duas dimensões já referidas: a
cidadania convencional (votar, participar em discussões políticas, conhecer a história
nacional, respeitar os representantes governamentais, acompanhar as notícias políticas),
e a cidadania associada a movimentos sociais (participar num protesto pacífico, em
actividades de defesa dos direitos humanos, do ambiente e de ajuda a pessoas da comu
nidade), Em termos comparativos1 (Quadro 4.4), no que respeita à cidadania conven
cional apenas o Chipre e o Chile estão acima da média internacional, com a Letónia e
a Suécia a terem valores médios; todos os restantes países apresentam valores abaixo da
média. Quanto à cidadania associada a movimentos sociais, Chile, Chipre, Portugal e
Suíça (Alemã) têm resultados acima da média internacional. Assim, os alunos por
tugueses apresentam resultados abaixo da média para a cidadania convencional e acima
da média para a cidadania associada a movimentos sociais. É de salientar que, na po
pulação mais nova, os resultados dos alunos portugueses eram superiores à média inter
nacional nas duas dimensões da cidadania — e que a diferença na valorização da cidada
nia convencional entre os mais velhos e os mais novos é significativa. Na maioria dos
países a cidadania convencional é mais valorizada (e.g., Chipre, Polónia, ...), e apenas
na Noruega, Portugal, República Checa e Suíça (Alemã) os alunos preferem a cidadania
associada a movimentos sociais. Relativamente às diferenças de género, apenas no Chile
os rapazes valorizam mais do que raparigas a cidadania convencional, enquanto que o
contrário se verifica para a cidadania associada a movimentos sociais no Chile,
Dinamarca, Eslovénia, Noruega, Portugal, República Checa e Suécia.
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Figuro 3.4 Corocterísticos de ‘um oduilo que é bom cidadão” poro os alunos portugueses do 110

ono de escolaridade

Convém lembrar que a média internacional para a população mais nova foi fixada em 10;
a opção da coordenação internacional foi a de usar as mesmas escalas na população mais
velha de forma a permitir a comparação entre populações — a implicaçáo é que nem sem
pre a média internacional é, para a população mais velha, de 10 (Asnadeo, Torney-Purta,
Lehman, Husfeld & Nikolova, 2002).
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Quadro 4.4 Resultados dos países participantos relativamente à valorização do cidadania conven

Cional e associada a movimentos sociais

País 1
Cidadania Convencional Cidadania onaciado a movimentos

sociais
Chile À 10.9 ~.03( Á 10.610.041

Chpe Á 11.910.10) Á 11,4)0.10)
R~úbIico Choco V 9.2 (0.041 7 9.6 (0.04)

Dinamarca V 9.7 10.041 7 9.3 10.041
Estonio V 9.4(0.05) V 0.910.051
Israel 7 9.8 10.04) 7 9.6 (0.04)

Letónia 10,00.0?) 7 9.5 10.071
Norueqo 7 9.5(0.04) À 10.310.061
Polónia À 10.710.04) 10.010.051

Pousos) 7 9.9 (0.03) Á 10.6 (0.05)
Federação Russo 7 9.7 (0.05) 7 9.6 (0.04)

Eslovénia 7 9.6 (0.05) 7 9.6 10.061
Suécia 7 9.6 (0.06) 7 9,6 (0.06)

Su~ Wetnã( 10,0 (0.08) À 10.3 (0.12)
Média Inlernaciana) 10,0(0.01) 9.9(0.02)

II caos ssnndo,d oporocem entre parêntese.
À Poises com nédia significasiaarner,se mais elevada que a médio internacional
7 Poises com média mgni(icolivamenle maia baixo que a médio internacional

Adoptado de Amadeo, Tomoy-Purta, Lehman, Husield & Nikolova (2002), pp. 80.81.

Concepções das responsabilidades do governo

As responsabilidades sociais (e.g., saúde, educaÇãO, apoio a idosos, igualdade, ...) e
económicas (e.g., emprego, controlo de preços, apoio à indústria, ...) do governo são
enfatizadas pelos alunos portugueses, em particular garantir um nível de vida apropria
do aos idosos, cuidados de saúde, o emprego, a ordem e a paz, a educação, a igualdade
de oportunidades entre homens e mulheres, o controlo de preços, o apoio aos desem
pregados e à indústria, e o controlo da poluição ambiental (Figura 4.4). Esta valoriza
ção é relativamente consensual nos vários países; os cuidados de saúde, o apoio aos
idosos, a educação, a igualdade de oportunidades, a paz e a ordem, o controlo da
poluição e o apoio aos desempregados foram referidos por cerca de 90% dos alunos dos
vários países como sendo responsabilidades do governo (Amadeo, Torney-Purta,
Lehman, Huskld & Nikolova, 2002).

Figura 4.4 Valorização das responsabilidades do governo para os alunos portugueses do 11° ano
de escolaridade

A análise dos resultados internacionais (Quadro 4.5) permite constatar uma ênfàse
acima da média internacional pan as responsabilidades sociais no Chile, em Chipre, na
Polónia e em Portugal; e para as responsabilidades económicas no Chile, em Chipre, em
Israel, na Polónia, em Portugal e na Federação Russa. Na maioria dos países, as respon
sabilidades sociais são mais enfatizadas, com excepção do Chipre, de Israel e da
Federação Russa; na Letónia e em Portugal as duas dimensões são igualmente va
lorizadas. Quanto às diferenças de género, apenas se verificam diferenças significativas
nas responsabilidades económicas na República Checa e na Dinamarca, com maior
ên&se das raparigas do que dos rapazes (Amadeo, Torney-Purta, Lehman, Husfeld &
Nikolova, 2002). A comparaçáo com a população mais nova revela que a valorização das
responsabilidades sociais é sempre maior nos alunos mais velhos, o mesmo acontecen
do para as responsabilidades económicas nos seguintes países: Chile, Chipre, Noruega,
Polónia, Portugal. Federação Russa, Eslovénia e Suíça (Alemã) — apesar dos estudantes
“da Dinamarca, E.stónia, Letónia e Suíça (Alemã) se situarem abaixo da média interna
cional tanto para as responsabilidades sociais como pan as económicas. Ou seja, em
bora os alunos mais velhos valorizem mais, em geral, estas responsabilidades, há alguma
variação entre os países” (p. 85).
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Quadro 4.5 Resultados dos poises portícipantes relativamente à valorização dos responsabilidades
soCiais e económicas do governa

Pois
Responsobilidades sociais Responsabilidades económicos

Chile À 1 1 .3 (0.03) Á 1 0.7 (0,041
Chipre Á 10.910.091 Á 11.1 (0.07)

República Checa 10.5(0.04) V 9.9(0.04)
Dinamarca Y 9.6 10.031 V 9.4 0.04)

Estonio 7 10.2 (0.05) 7 9.9 (0.06)
Israel 7 9.6 0.041 Á 10.5 (0.05)

Lelónia 7 10.1 (0.09) 7 10.1 (0.07)
Norueqo 10.5(0.06) 7 10.010.05)
Polónia Á 1 1.5 (0.04) Á 1 0.9 10,04)
Partuaal Á 10.7(0.04) Á (0.710.041

Federocáa Russa 1 O.ó (0.05) Á 10.9 (0.08)
Eslovénio (0.5(0.08) 10,4 (0.06)

Suécia (0.6 (0.06) 10.3 (0.06)
Suiça ÇAIemõ) 7 10.1 (0.09) 9.9(0.15)

Média Internacional 1 0.5 (0.02) 1 0.3 (0.02)

( 1 erros standard aparecem entre porénleses
À Poises coas, médio signilicolivamente mais elenado~ue a médio internacional
7 Poises com médio signilicotiramente mais bosto que o médio internacional

Adaptado de Amodeo, Torney-Purta, Lehmon, Hus{eld & Níkolovo (2002), pp. 85-86.

Lehman, Husfeld & Nikolova, 2002, p. 87).

Atitudes face ao país, às instituições e a grupos discriminados

Tal Como para a população mais nova, foram analisadas as atitudes face ao país, o nível
de confiança interpessoal e em instituições sociais e políticas e a valorização da partici
pação política das mulheres e dos imigrantes.

Atitudes face ao país

Os alunos portugueses do 110 ano expressam, tal como os seus colegas mais novos, uma
imagem muito positiva do país, com altos níveis de concordância pata a grande maio
ria dos itens (Figura 5.4): sublinham o seu gosto pelo país, valorizam a bandeira e o hino
nacional, e consideram que o País merece respeito pelo que alcançou; também assumem
uma perspectiva defensiva, rejeitando as “ameaças” à independência política e cultural.

Em síntese Temos pouco deque nos orgulho com a binlória do nosso pois • o.’

Preferia rirer pernaneslersenle notiro pois LO

Tal como para os alunos do ensino básico, os alunos portugueses dp ensino secundário
valorizam o que poderemos designar de um modelo de democracia social ou expansi
va (janosld, 1998) com ênftse nas liberdades e garantias, na participação dos cidadãos,
e na defesa dos direitos dos grupos tradicionalmente excluídos, como sejam as mu
lheres e os imigrantes. É de registar uma maior proeminência do pluralismo e da diver
sidade de opiniões, congruente com a maior complexidade cognitiva que será de espe
rar nos alunos do ensino secundário. Também do mesmo modo que os mais novos,
tendem a desvalorizar um envolvimento político mais convencional de “um adulto que
é bom cidadão” e a privilegiar a participação em actividades de associações de defesa
do ambiente e dos direitos humanos ou de ajuda comunitária. Esta valorização de uma
cidadania associada a movimentos sociais é superior à média internacional, enquanto
que o contrário se verifica para a cidadania convencional. Quanto às responsabilidades
do governo, os alunos mais velhos tendem, na generalidade dos países, à maior va
lorização das responsabilidades sociais, mas em Portugal estas são tão enfatizadas como
as económicas. Em todo o caso, os alunos mais velhos tendem a atribuir uma maior
ênfase às responsabilidades do governo do que os mais novos o que pode remeter para
uma concepção “dos benefícios para a sociedade de elevados padrões tanto ao nível da
educação como da saúde e do bem-estar económico” (Amadeo, Torney-Purta,

e,~e
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Os resultados portugueses são convergentes com os dos outros países participantes no
que se refere a sentimentos positivos face ao país e aos respectivos símbolos (Amadeo,
Torney-Purta, Lehman, Husfeld & Nikolova, 2002). A análise internacional das ati
tudes positivas face ao país (incluindo os itens: “amo este país”, “a bandeira nacional é
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posições incorrectas
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produtos cá produzidos

Gosto mudo deste pois

nosso pois merece respeito pelo que alcançou

Figuro 5.4 Atttudes foce ao País dos olunos portugueses do 11 ° ano de escoloridode
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muito importante para mim”, “este país deve estar orgulhoso do que alcançou” e ‘prefe
ria viver de forma permanente noutro país” — este último invertido) revela resultados
acima da média internacional no Chile, em Chipre, em Israel, na Polónia e em Portugal
(Quadro 4.6) Apenas se verificam diferenças de género favorecendo os rapazes na
República Checa e na Eslovénia. Quanto à comparação com a população mais nova “na
maioria dos países participantes, os sentimentos face ao país são mais positivos pan os
alunos mais novos” (p. 96) — sendo a diferença significativa em Portugal (e também no
Chile, em Chipre. na República Checa, na Dinamarca, na Estónia, na Polónia e na
Suíça-Alemã) — muito embora as atitudes sejam sempre positivas.

Quadro 4,6 Resultados dos países participantes relativamente às atitudes positivas face ao País

Pai, .éJiludes positiva, loca 6 Noção
Chile À ‘0.7 0.04)
Chipre À ‘0.8 (0.081
República Ciseca V 9.7(0.041
Dinomorco V 9,6(0,04)
E,Iónia V 9.1 (0.061
Israel À 10.5(9.051
teIénio V 9.3 (0.09)
Norueso V 9.6(0.06)
Polônia À 10.7(0.05)
Portugal À 10.3(0.051
Federação Russo 10,0(0.06)
Eslonénia 9.8 0.06)
Suécia V 9.2 l0.O7~
Suíça Mamal ~ 8.6 10.141
Médio Internacional 9.8(0.02)

II erros standard oparecms~ entre parênteses
À Poises coas média signiticaltuomente mais elevada que a médio internacional
V Países com média sipnilicotiuamente mais balsa que a médio internacional

Adaptado de Amodeo, Tomey-Purta, Lehmon Husfeld & Nikolova (2002), p. 97.

Confiança int.erpessoal e em instituições sociais e políticas

Os resultados encontrados junto dos alunos portugueses do 11° ano (Figura 6.4) per
mitem constatar um perfil similar aos dos mais novos, embora mais negativo: as insti
tuições que recolhem a menor confiança dos jovens são os partidos políticos (com ape
nas 5%, inferior a metade dos índices de confiança para os alunos mais novos), segui-
dos das autarquias (23.9%) e do governo (25.1%); o Parlamento é a instituição do sis
tema político nacional com resultados mais favoráveis (33.4%). Apenas se registam
índices de confiança superiores a 50% para as escolas, as organizaçóes não-governa
mentais no domínio do ambiente, a comunidade científica, a ONU. as notícias nos
média, a União Europeia e as Forças Armadas. Novamente, a União Europeia regista
índices de confiança francamente acima dos registados para as instituiçóes políticas

nacionais. É ainda de sublinhar que os níveis de confiança interpessoal são moderados
(41%), tal como se verificava nos alunos mais novos. De salientar que os baixos níveis
de confiança nos partidos políticos se registam na generalidade dos países, com per
cenragens inferiores a 20% (Amadeo, Torney-Purta, Lehman, Husfeld & Nikolova,
2002).
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Figuro 6.4 Confiança interpessool e nos instituições sociais e políticos dos alunos portugUeses do
11 ° ano de escolaridade

A análise internacional centrou-se na escala de confiança em instituições do Governo e
relacionadas (o governo, o parlamento, as autarquias, os tribunais, a poLícia e os partidos
políticos), constatando uma confiança acima da média internacional na Dinamarca,
Suiça (Alemã), Noruega, Chipre, Suécia e Israel; abaixo da média situam-se os seguintes
países: Chile, República Checa, Letónia, Polónia, Portugal, Federação Russa e Eslovénia
— todos países com transições democráticas relativamente recentes (Quadro 4.7).
Embora na maioria dos países não se verifiquem diferenças de género, na Suíça (Alemã)
e na Polónia as raparigas têm níveis de confiança superiores aos dos rapazes; lembre-se
que, na população mais nova, se haviam verificado vantagens dos rapazes portugueses.
As diferenças de idade revelam que os alunos mais novos registam níveis mais elevados
de confiança do que os mais velhos na maioria dos países (Amadeo, Torney-Purta,
Lehman, Husfeld & Nikolova, 2002).
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Pessoas que ninee sente pai, 415

Tribunais 42;

PolIcia
Forças kmod,,
união Europeia 55.2

Nsalcias na. iarnais 61.4

Naliciasna rádio
Noçies unidos

comunidade Cientitica
Noticias no televisão

0NG~ anibientais
Escalas
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Quadro 4.7 Resultados dos países participontes relalivamente à confiança em instituiçóes do gover

no e relacionados

Pais Média Pais Média
Chile V 9.2 (0.041 Noruega À 10.3(0.04)

Chipre À 9.9(0.08) Polónia V 9.1 (0.041
Rep. Checa V 9.3(0.04) Portugal V 9.1 (0.03)
Dinamarca À 11.6(0.03) F. Russa 7 9.1 (0.07)

Estónia 9.5 (0.05) Eslovénia 7 8.6 10.07)
Israel À 9.8(0.041 Suécia À 9.9(0.05)

Letónia 7 9.1 (0.12) Suiça (Alenã) À 10.4 (0.07)
Médio Injernacianal 9.6 (0.02)

()erras standard aparecem entre parênteses
À Países com nédio significativanente mais elevada que a nédia internacional
7 Poises com médio significativanente mais baixa que a nédio inlernacional

Figura 7.4 Atitudes face aos direitos politicos e económicos das mulheres dos alunos portugueses
do 1 lO ano de escolaridade

Adaptado de Amadeo, Torney-Purto, Lehman, Husfeld & Nikolovo (2002). p. 96.

Na comparação internacional dos resultados para os itens relativos à confiança nas notí

cias na televisão, na rádio e nos jornais verifica-se que os níveis de confiança tendem a
ser superiores a 50%, com maior confiança, tal como para a população mais nova, na

televisão, seguida da rádio e dos jornais; os níveis de confiança em Portugal são supe
riores à média internacional para as notícias na televisão e nos jornais.

Atitudes face aos direitos políticos das mulheres

No que concerne ao reconhecimento da discriminação na escola e no trabalho, os
alunos do J)0 ano rejeitam a existência de menos oportunidades de sucesso para as
raparigas no ensino secundário (97.4%) e de menos oportunidades de emprego para as
mulheres (64.2%) — resultados similares aos dos alunos do ensino básico. Quanto aos
direitos políticos e económicos (Figura 7.4), os alunos defendem claramente a igualdade
de oportunidades, tanto em termos da participação política activa, como dos direitos e
da igualdade de salários. É de salientar que algumas atitudes discriminatórias que sina
lizamos junto dos alunos mais novos parecem aqui ser residuais: a percentagem dos que
concordam ou concordam totalmente que “as mulheres não se deviam meter na políti
ca” é de apenas 2.4%, que quando os empregos são escassos ‘os homens devem ter mais
direito” é de 15% e que “os homens são mais qualificados ... para serem líderes políti
cos’ é de 12,1% — o que corresponde a uma diminuição significativa da concordância
com estas afirmações.

Os resultados internacionais (Quadro 4.8) na escala de apoio à participação das mu
lheres (que inclui os 6 itens relativos aos direitos políticos e económicos) revelam médias
superiores à internacional na Dinamarca, na Noruega, em Portugal, na Suécia e na Suíça
(Alemã); os resultados menos favoráveis são observados no Chile, na República Checa,
em Israel, nos Países Bálticos, na Federação Russa e na Eslovénia (Amadeo, Torney
Purta, Lehman, Husfeld & Nikolova, 2002). Tal como acontecia com a população mais
nova, há diferenças sign~ftcativas de género em tolwup4íses. com as raparigas a demons
trarem atitudes francamente mais favoráveis do que o~ rapazes. Quanto à idade, ‘os
alunos do ensino secundário apoiam mais do que os alunos de 14 anos os direitos políti
cos económicos das mulheres, em 10 dos 13 países em que há dados comparativos’ (p.
102), Portugal incluído.

Quadro 4.8 Resultados dos países participonles relativamente ao apoio dos direitos políticos e eco
nómicos das mulheres

Pel, Móde
Chile 710.3 P051
chies 10.6 P091
I.pôblic, Choco VI 0,2 10.051
Oi,e,,.e,co *11.7 10.041
5,86,6, V 9.6 92,Odt
ls,,,l Vl0.3 P061
Lo.6,om V 9.5 P081
Nosseo, ÁII.IP.091
Polóeie 10.4 P061

Podre,) *10.9 9.051
Fed,~ee Rtese 7 9.4 9.05)
E,Isu.6eie 7)0.2 9.091
sudcie AI ‘.4 P0’)
SslcehAlee6) *11.2911)
Médielme,nocionol ‘0,59,02)

‘.nos sle,do,d 090cm,” onere po’érd.,es
A Pol,., co,,, mdde ssg,.S.o Ime.,..sle meis ele-sede q,n e etd,o .eiuonecionol
7 Pele,, co,, “dá,, .oml,cofrsomeoie meis base, soe o médie e4emec’e,eI

Homens, mulheres de,,jom receber o ,res,ne
solário quo,do deserr,p.nhom es mesmos 97,7

brejos

Quosdo há pouca, enpreeos, os homens Cm
esois d’,,.i,o o 1~r um emp’eeo do que os ‘5.0

mulheres

As mulheres der,om ler os mesmos d,reilos que 95 2
os home,s e,n lodos os ospeclos

Os tsorr.ens ‘Co moa qualif,cados do que es — 12 1
mulheres poro seres, lld,,,s po)llicos

As mulheres não se dessas, meler no palileco 12,4

As ssulh,eres de-dom concorrer 00 Poeloslenlo 95 6
e los,, posse do gosmno, bi coma os Mmc,,

Moptado de Arnadea, Tomey-Purto, Lehmon, Husfeld & Nikolovo (2002), p. 102.
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Atirudes face aos direitos de outros grupos

Tal Como para os alunos mais novos, os itens focam as atitudes face aos imigrantes e aos
grupos étnicos minoritários e a tolerância face à participação política de grupos anti
democráticos.

No que concerne às atitudes face aos imigrantes (Figura 8.4), os alunos do 110

ano, tal como os seus colegas do ensino básico, dekndem claramente os direitos dos
imigrantes com ênfase no acesso à educação; mais de 60% demonstram concordância
com a manutenção das tradições e estilos de vida, na igualdade de direitos, incluindo o
direito de voto, e na participação política em geral. De um modo geral, as atitudes face
aos imigrantes são positivas, muito embora quase 40% expressem concordância com os
efeitos negativos de muitos imigrantes para a união do país, o que indicia alguma into
lerância subtil.

Figuro 8.4 Atitudes face aos imigrantes das alunos portugueses do 110 ano de escolaridade

Os resultados internacionais revelam também atitudes positivas. com ênfase no acesso à
educaçáo, na igualdade de direitos face aos cidadãos nacionais, no direito de voto, na
manutenção da língua, estilo de vida e costumes — embora 6% dos alunos discordem do
acesso dos imigrantes à educação e cerca de 20% da possibilidade de manter a própria
língua e de votar nas eleições (Amadeo, Torney-Purta, Lehman, Husfeld & Nikolova,
2002). Os países com atitudes acima da média internacional são o Chile, o Chipre, a
Polónia, Portugal e a Suécia; os países com resultados abaixo da média internacional são
a República Checa, a Estónia, a Letónia, a Eslovénia e a Suíça (Alemã) (Quadro 4.9).

Quadro 4.9 Atitudes positivos foce aos imigrantes nos estudantes do ensina secundário

País Médio
Chile À 10.4(0.03)
Chipre À 1 1 .0 (0.07)
República Checa 7 9.6(0.04)
Dinamarca 10.0(0.05)
Estónia 9.8 (0.08)

l.etónia 1 9.5(0.08)

Noruega 9.8(0.09)
Polónia À 10.5(0.06)

Portugal À 10.3 (0.03)
Federação Russa 9.9 (0.06)
Eslovénia 7 9.2 10.06)

Suécio À 10.8 (0.08)
Suiça (Alemã) 1 9.3(011)

Média Internacional 10.0(0.02)
()erras standard aparecem enire parênteses
À Países com médio signilicativamente mais elevada que a média internacional
1 Poises com médio signilicotivamente mais baixa que a média internacional

Adaptada de Arnodeo, Tomey-Purta. Lehman, Husfeld & Nikolova (2002), p. 100.

Na maioria dos países verificam-se diferenças significativas de género, com as raparigas
a demonstrarem atitudes mais favoráveis; as excepçóes são a Estónia, a Federação Russa
e a Suiça (Alemã) — o que se pode relacionar com “ser mais provável que as raparigas te
rsham experienciado elas próprias alguma forma de discriminação. Podem, assim, ser
mais sensíveis do que os rapazes à discriminação dirigida a outros” (p. 99). De registar
que, em Portugal, as diferenças entre rapazes e raparigas se acentuam face aos resultados
da população mais nova, em que não se verificavam diferenças de género, o que se deve
à diminuição da tolerância nos rapazes. Em geral, no entanto, não se verificam dife
renças significativas de idade, excepto na República Checa, Noruega e Eslovénia, favore
cendo os alunos mais novos, e na Dinamarca, favorecendo os mais velhos.

Relativamente aos grupos étnicos minoritários, menos de metade dos alunos do
110 ano “concordam” ou “concordam totalmente” que têm menos oportunidades ao
nível da educação (44.4%) e do trabalho (69.6%). No que se refere às atitudes (Figura
9.4), mais de 95% dos jovens concordam com a igualdade de direitos no domínio da
educaçáo e do emprego e mais 85% com o encorajamento à participação política. O
papel da escola na promoção do respeito por estes grupos é enfatizado por 97% dos
alunos. Registe-se, novamente, a congruência destes dados com a investigação nacional
(Machado Pais, 1998) em que a tolerância face a grupos étnicos minoritários é elevada.

Os imigrantes

deviam ter a possibilidqde de manter a si 2
sua própna I,ngua

filhos de imigrantes deviam ter os 98 8
mesmas oportunidades de estucar

que yivem num país durante vários anos 87 O
dev,am poder votar nas ele,çoes

deviam poder m9nt~j o~J€us costumes e 90,7

deviam ter os n\esrnos direitos que 87 1
qualquer ctaadao naaonal

naó deviam ser proibidos de participar 884
em ad,vidades polltscas

Qr~ país com muiiqs imigrantes 39 7
d,I,c,Imente será un~da e patnóhca

Todos os pa(ses dçviam acolher 889
retug’ados
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Figura 9.4 Atitudes face aos direitos de grupos étnicos minoritários dos alunos portugueses do 110

Finalmente, na tolerância face à participação de membros de grupos anti-democráticos
a maioria dos alunos do 11 ° ano “discordam” ou “discordam totalmente” da proibição
da expressão política destes grupos, no que concerne à divulgação pública das suas
ideias, à divulgação das ideias na televisão ou à organização de manifestações pacíficas;
quando à possibilidade de concorrer às eleições a percentagem de concordância é
menor, mas ainda assim superior a 60% (Figura 10.4).

Tal como para os alunos mais novos, convém ter em consideração que a própria for
mulação dos itens (“deveriam ser proibidos”) pode ter contribuído para a tendência de
discordância, bem como o facto dos grupos anti-democráticos poderem não despertar
um elevado grau de objecção pessoa] ou de ameaça.

Em síntese

Os resultados portugueses são convergentes com os dos outros países participantes, re
velando um padrão positivo das atitudes face ao país, à participação das mulheres e aos
imigrantes, sempre significativamente superior à média internacional. A confiança nas
notícias na televisão e nos jornais sima-se também acima da média internacional, veri
ficando-se, no entanto, o padrão oposto quanto à confiança em instituições do
Governo. Ou seja, os alunos portugueses do 110 ano, de forma muito similar aos seus
colegas do ensino básico, têm uma visão muito positiva do país, confiam nos média, va
lorizam os direitos políticos e económicos das mulheres e defendem a inclusão social dos
imigrantes no respeito pelas suas especificidades culturais, mas não confiam nas institui
ções do Governo — o que indicia um relativo distanciamento de instituições nucleares
do regime democrático, com especial saliência para os partidos políticos. De salientar
que os níveis de confiança na União Europeia são superiores aos registados para as insti
tuições políticas nacionais e que a confiança nos concidadãos é apenas moderada. A to
lerância face a grupos étnicos minoritários e a grupos anti-democráticos é elevada.
Verificam-se diferenças de género com vantagem das raparigas no apoio aos direitos
económicos e políticos das mulheres e na tolerância face aos imigrantes. Quanto à idade,
os alunos mais novos têm sentimentos face ao país mais positivos, mas os mais velhos
atribuem maior relevância aos direitos económicos e políticos das mulheres — embora
seja de registar que a proporção de raparigas é maio,r na amostra do 110 ano.

Tal como para os alunos mais novos, foi considerada a confiança na eficácia da partici
pação na escola, as percepções da aprendizagem de competências relevantes para o exer
cício da cidadania e de um clima de sala de aula aberto à discussão.

Confiança na eficácia Ss parücrpação na escola

Os itens que remetem pan o sentido de eficácia política individual e colectiva em
relação ao contexto escolar têm percentagens de concordância sempre elevadas (Figura
11.4), embora ligeiramente menores para os itens de auto-eficácia, tal como acontecia
para os alunos do ensino básico,

O, membros de iodos os grupos étnicos...

deviam e’ os mesmas hipóteses de obter ,,,~. ~ .,y- 4” 98,4
uma boa educação

deviam ter os mesmos opolunidades de , ~,,,,. ;,j, ., 973
obter bons empregos

deviam ser escorolodos o concorrer às ,~. - :~- — 86,6
eleições

As escolas devi om ensinar os iovens o .. . .- ‘‘ 96,8
respeitar todos os grupos étnicos

ono de escolaridade

Os membros de grupos anti-democráticos

não devi om ser proibidos de divulgo, os suas 74
ideias no televisão

não devioin ser proibidos de orgonisor ~ o
man’destoçães pacIficas ou comidos

não deviom ser proibidos de divulgares ,. . ‘ - - 84 6
publicomente os suas ideios

não deviam ser proibidos de concorrer ãs ,~ 62 4
eteiçães paro cargos potilicos

Figura 10.4 Tolerôncio foce à expressão político de grupos anti-democráticos dos alunos portugue
ses do 11° ano de escolaridade

Cidadania na escola
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Figuro 11.4 Percentagem de concordância paro os tens de eficácia político no contexto escolar
poro os alunos portugueses do 1 1° ano de escolaridade

Os resultados internacionais para a eficácia colectiva (Quadro 4.10) revelam um perfil
muito positivo, com médias especialmente elevadas no Chile, em Chipre, na Polónia e
em Portugal; na República Checa, Letónia, Noruega, Federação Russa, Eslovénia e
Suíça (Alemã) os resultados estão abaixo da média internacional, o que pode indiciar

tanto “diferenças na opinião dos alunos sobre o valor da participação na escDla como
diferenças nacionais sobre as oportunidades disponíveis para essa participação’
(Amadeo, Torney-Purta, Lehman, Husfeld & Nikolova, 2002, p. 127). Quanto às dife
renças de género, a confiança é maior nas raparigas em cinco países (CMpre, Dinamarca,
Estónia, Noruega, Polónia e Suiça-Alemã); e quanto às diferenças de idade, os alunos
mais velhos são mais confiantes do que os mais novos no Chile, na Estónia, na Polónia
e em Portugal, e menos confiantes na Noruega.

Quadro 4.10 Confiança no participação colectiva na escalo para as alunos do ensina secundário

País Médio

Chile a 10.7 10.041

chipre a 1 .5 10.071
República checo V 9,6 10,041
Di,,on,orco 10.3 ~,O5)

E,lásio 10.3 ~,06I

Israel À 10.7 ~.05l
biénio V 9.6 10.071

Non,eso V 10.010,061
Polónia À 11.010.05)

Po,i,nsl À 1 ‘.2 10.05)

Federação Ru,so V 9,8 (0,06)
E,Iosóe,io ‘V 9.7 ~.06l
Suécia 10,3 ~.06)

Suiça V 9.3l0.I~

Médio lniernoaoeol 10.3(0.021

t 1 e,roo sjonde,d aparecem ate porlnlese.
À Palres com médio s’,gsiticolivome,le mais ele,odo que o nnéd’e inlemoao,ol
1 Poise, com média slarwlicosi’,onnenie moia bo,oo qu, on,~dio ime,nocio,oI

Aprendizagem de competências relevantes para o exercício da cidadania

Os alunos portugueses do 11° ano (Figura 12.4) revelam valores elevados de con
cordância (“concordo” e “concordo totalmente”) nos itens relativos a aprender a traba
lhar em grupo e a compreender pessoas com ideias diferentes, e, embora em menor
grau, a agir para proteger o ambiente, resolver problemas da comunidade e preocupar-
se com o que acontece noutros países. Tal como os alunos mais novos, menos de metade
concordam que aprenderam sobre a “importância de votar nas eleições nacionais e
locais” -

Figura 12.4 Percentagem de concordância dos alunos portugueses da 110 ano para os tens rela
tivos à aprendizagem de competências de cidadania

Estes resultados são congruentes com os obtidos nos outros países em que a importân
cia de votar apenas é apenas reconhecida camo objectivo de aprendizagem por 55% dos
alunos em média (vi 4,41).
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ser uns cidadão polriólico e leal ‘ 64.1

p.eocupor’me com o que oconíece nos caíras poises .‘ - 68,6
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comunidade

actuar poro prologer o meia ocoblesle - ‘ ‘~ ‘‘‘e ‘ 79,6
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Maptado de Amadeo. Tomey-Purta, Lehman, htusfeld & Nikalova (2002), p128.
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Quadro 4.11 Percentagem de aiunos do ensina secundário que ‘concordam° ou ‘concordam total
mente com

Pois No escalo seeeu,di o
coope’o’co,np.eender agir poro preocupo ,-co,’Iribui,n,eum’’.seponóscie
e,,, grupo pessoas coas protege, o -me cota o polo cidodáo de solo, ao.

ideias ombienle s~ue e.sol,eu boi e eleições
difrece, ocontoce problema. potriálico

. noutros do
poise, comunidade

Chile 95 ~.4l 9d (0.4) 70(1.0) 621.0) 74 0.9) 7311 .1) 67(1.41
Chipre 8911.0) 8711 .1) 70(1.9) 61 (1.5) 7311.4) 7611.7) 59(1.8)
E.Checo 87(0,7] 66(1 .1) 5611.4) 5011.31 5511.31 35(1.2) 3711.31
Dinomeeco 92(0.81 SI (1.01 561.2) 86)0.8) 65(1.01 2) 0,8) 64 (1.41
tstóe,io 93(0.8) 84 83,9) 67(1.5) 74 (0,9) 3811.4) 3711.5) 57(1.8)
Is,oel 80(0.91 72)) .0) 46)) .2) 46(1 .~ 64(1.0) 45)1.3) 49)1.31
lefóe,io 89(1.31 821) .6) 63)].?) 7) (1.6) 69(2.3) 451)71 5) (2.8)
Noruega 92 0.91 SI ((.4) 671)3) 7) ((.5) 6) (ES) 38(1.51 76)1.41
Polóe,ie 90 0.5) 77(0,95 63 (1,4) 58(1 .~ 63(1 .1) 64 (5.31 58(1.3)

Peeluqol 96)0.6) 93(0.6) 80(1 .5) 69)1.41 75(1.2) 64 II .4) 4) (.5)

Fed. Russo 90 (1.2) 90 (1.0) 76 (1 .8) 80 11.5) 37 (2,2) 66 (1.5) 69 ((.5)

Eslorénio 9011.3) 77)1.3) 6) (1,3) 54)1 4) 75)131 551)4) 29)) .6)
Suécia 91 (0.9) 77(1.4) 65(1.81 71 (5.5) 53)1.7] 14 (1,0) 63(1.8)
Suiça Çdkn,ã) 92 (EI) 85)) .6) 59)3,)) 76 (2.5) 72(2.9) 29(2.3) 53 (3.7)
Médio int. 90 0.2) 82(0.3) 64 ~.4( 66(0.4) 63 0.4) 47 0.4) 55(0.5)

() erros standard aparecem entre parêntesis
Moptado de Amodeo, Torney-Purla, Lehman, Husfeld & Nikolovo (2002), p133.

No que se refere às diferenças de género as raparigas Consideram mais frequentemente
do que os rapazes terem aprendido a compreender pessoas com ideias diferentes (Chile,
Chipre, Noruega, Polónia, Portugal, Eslovénia, Suécia e Suíça-Alemã), a cooperar em
grupos (República Checa, Israel, Noruega, Polónia, Portugal). a contribuir para resolver
problemas da comunidade (Chile, Portugal, Eslovénia), a serem cid3dás leais e patrióti
cas (Portugal, Suécia), a agir para proteger o ambiente (Pol6nia, Portugal) e a preocu
parem-se com o que acontece noutros países (República Checa, Noruega, Polónia,
Suécia). Relativamente à idade, embora as percepções sejam similares, é de salientar o
decréscimo das percentagens médias relativas a “agir para proteger o ambiente”, ‘preo
cupar-me com o que acontece noutros países”, “contribuir pan resolver problemas da
comunidade’ e “ser um cidadão leal e patriótico”; embora ligeiramente, aumenta em
dois pontos percentuais a média do item relativo à importância de votar nas eleições —

em Portugal, pelo contrário, verifica-se um decréscimo de sete pontos percentuais neste
item. No entanto,

não parece haver um padrão consistente a nível nacional entre a percentagem de alunos que
referem ter aprendido na escala sobre a importância de votar e a percentagem dos que espe
ram votar no futuro (...) [que referiremos na secção seguinte]. Por exemplo, apenas cerca
de 40% dos alunos portugueses consideram que aprenderam na escola sobre a importância
devotar, mas mais de 90% desses alunos esperam votar no futuro (Amadeo. Torney-Purra,
Lehman, Husfeld & Nikolova, 2002, p. 130).

REsULTADOS DOS ALUNOS DO lis ANO

Clima cü sala & aula aberto à discussão

‘35

As percepçóes dos alunos sobre o clima de sala de aula centraram-se, tal como para os
alunos do ensino básico, na liberdade de expressão e pluralismo no contexto da aula
(e.g., os alunos trazem assuntos correntes para discutir, são livres de expressar opiniões
diferentes dos colegas ou do professor) e nas práticas de ensino-aprendizagem (e.g., os
professores falam e os alunos anotam, os alunos trabalham com manuais). Relati
vamente às percepções dos alunos portugueses (Figura 13.4), importa salientar a
imagem positiva do clima da aula no que diz respeito à liberdade de expressão, ao
respeito dos professores e à possibilidade de discordância — similar à dos alunos do ensi
no básico. Do mesmo modo, também os alunos do 11° ano consideram incomum os
alunos trazerem assuntos correntes para discutir. A grande maioria dos alunos considera
que os professores valorizam muito a aprendizagem de factos ou datas (embora “deco
rar” não seja uma boa estratégia de aprendizagem), recorrem a aulas expositivas e ao tra
balho com os manuais escolares.

Muno, l,obolhor, em ocibidode, da, monuob escolores , 88,1

P,ofes,o,e, espõen, o, molé,io,eon olunos ornem noto, 91.6

Decouo, doto,e loc’o,é o malho, eo,mo de obter boos noto, ao

Professo,., esieens oos donos que decorem dolo, e d&’nições

Prolessame, consideeon, nuilo importante o oprendisogem de lodos ____________________________________ 4
ou dolo, opondo ensinam ocon)ec’nonto, hisfónco, e polllicos es

Alunos (cosem o,sunlos polaco, do d-~,s%~ _~o.s

Pro)es,oees opresenlom dilerentes posições sobre o mesmo 66 1
assunto nos ouias

Professores eacoroiom alunos o disculi, assunlos psilico,esaciois si,,
nobre os quoio os pessoas lêsn op’n’ães diferentes

Alunos sentem liberdade poro espresso, os Suos opiniões no ouio 08.5
mesmo que ,eiom diferentes dos do ,naiono do, alunos

Alunos tentem liberdade poro discordo, obe,lomenile dos seus 73.’
profensones sabre o,sunios polllicoseuacio,s nos oulo,

Prolessoresrespeilom os nonos opiniões e encorojom’nos o 83,3
espressá’)os nos ouias

Alunos são encoroiodau o ter os suas próprios opiniões sabre 88.1
os ossun,os

Figura 13.4 Percentagem de concordância dos alunos portugueses do 11° ano
poro os itàns relativos ao clima de sala de aula

de escoloridade

A comparação internacional na escala do clima de sala de aula aberto à discussão revela
que os alunos da Dinamarca, da Estónia, da Noruega, da Federação Russa, da Suécia e
da Suíça (Alemã) estão acima da média internacional (Quadro 4.12). Os alunos por
tuguesese juntamente com os de 6 outros países (Chile, Chipre, República Checa, Israel,
Polónia e Eslovénia), têm percepções abaixo da média internacional — o que aliás já
acontecia com os alunos do ensino básico. Quanto às diferenças de género, na maioria
dos países, incluindo Portugal, as raparigas têm percepções mais favoráveis do clima
aberto à discussão; apenas não se verificam diferenças de género no Chile, Chipre e
Eslovénia (Torney-Purta, Lehmane Husfeld & Nilcolova, 2002). Na República Checa,
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Dinamarca, Estónia, Noruega, Portugal, Federação Russa, Suécia e Suíça-Alemã as
diferenças de idade favorecem os alunos mais velhos, com a excepção da Polónia em que
se verifica o oposto — esta tendência pode dever-se “aos objectivos e tópicos das disci
plinas dos alunos mais velhos serem [eventualmenre] mais apropriados para a discussão’
(p. 134) ou à maior ênfase dos próprios professores pelo reconhecimento das crescentes
capacidades reflexivas do pensamento adolescente.

Quadro 4.12 Percepções dos O Unos de um clima aberto à discussão na solo de aula

Pais Média
Chile 1 ‘0.3 10.06)

Chipre 1 1 0.2 (0.07)
República Checo 1 9.9 (0.06)

Dinamarca À 1 .3 0.071
Eslónia À 1.2 (0.07)
Israel 7 10.1 (0.051
Lelónia 1 0.3 (0.14)

Noruega a 1 1.2 0.07)
Polónia 7 10.0(0.06)

Portugal 7 9.9 (0.041
Federação Russa a 1 1 1 0.1
Eslovénia f 7 9.5 (0.071
Suécia a 1 1 .0 0.08)
Suiça (Ale,nã) ‘. À ‘‘.315.181
Média Internacional 10,5 (0.02)

o erros standard aparecem entre parênleses
À Poises com média significalh,amenle mais elevada que a média internacional
7 Poises com médio signilicalivamenle mais bolsa que a médio ,nlen,acianal

Adaptodo deAmadeo, Tomey-Purto, Lehman, Husfeld & Nilcolova (2002), pias.

Em síntese

pessoas com ideias diferentes e a cooperação em grupos; a excepção é aprender sobre a
importância de votar apenas reconhecida por 41% dos alunos — claramente abaixo da
média internacional de 55%.

Envolvimento cívico e disposições para a participação finura

Tal como para os alunos do ensino básico, o envolvimento cívico dos jovens do 110 ano
será analisado em função (i) do interesse político, da eficácia política individual e colec
tiva e das percepçóes sobre a responsividade do governo, (ii) da exposição a notícias
políticas e do envolvimento em discussões políticas; e (iii) das disposições pan a parti
cipação política fatura,

Interesse e eficácia política e responsividade do governo

Como se pode observar no Figura 14.4, os níveis de interesse político dos alunos por
tugueses do 110 ano são moderados (42.9%), embora mais elevados do que registados
junto dos alunos mais novos; no entanto, apenas 6% “concordam totalmente” com a
afirmação “tenho interesse na política”. Ao nível da auto-eficácia política, mais de 60%
dos alunos consideram-se capazes de entender os assuntos e de tomar posição, embora
a grande maioria não se avalie como mais competente do que os seus pares, tal como já
acontecia nos alunos mais novos. Relativamente à eficácia política colectiva, quase 50%
consideram que a acção colectiva é eficaz na chamada de atenção do governo, embora
75% pense que o poder político tende a ser influenciado por uma minoria. As per
cepções da responsividade do governo são claramente negativas, com apenas 1 em cada
5 alunos a considerar que se preocupa com o que os cidadãos pensam sobre novas leis.

Os alunos do ensino secundário “expressam níveis de confiança elevada na eficácia da
participação na escola e indicam que se sentem livres de discutir assuntos e dar opiniões
na sala de aula” (Amadeo, Torney-Purta, Lehman, Husfeld & Nikolova, 2002, p. 137).
Relativamente aos resultados nacionais, e em comparação com os outros países, os
alunos do 11° ano reportam níveis de eficácia colectiva superiores à média internacional,
ocorrendo o contrário nas percepções do clima de sala de aula — um padrão, aliás, simi
lar ao dos alunos do ensino básico. Ou seja, embora em termos absolutos os alunos por
tugueses percepcionem as suas salas de aulas como espaços onde podem expressar as suas
opiniões e discutir assuntos controversos, em termos comparativos estas percepções são
significativamente inferiores às dos alunos de outros países. Concordam, ainda, e sem
pre de acima das percentagens médias internacionais, que a escola contribui para apren
derem competências relevantes no domínio da cidadania, destacando a compreensáo de
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Figura 14.4 Interesse e eficácia políticos e responsividode do governo poro os alunos portugueses

do 1)~ ano de escolo’idode

Se atendermos aos resultados internacionais quanto ao interesse político (Quadro 4.13),
verifica-se alguma diversidade, embora apenas no Chile, em Chipre, na Dinamarca, em
Israel, na Letónia e na Federação Russa metade ou mais dos alunos se declarem interes
sados na política. Os resultados portugueses estão significativamente abaixo da percen
tagem média internacional, tal como acontece na República Checa, na Noruega, na
Polónia, na Eslovénia e na Suécia. Em 11 dos países participantes verificam-se diferenças
de género (com a acepção da Letónia, Federação Russa e Suécia), com os rapazes a
terem mais interesse pela política do que os raparigas; no Chile verifica-se o oposto — de
salientar que em Portugal o fosso é considerável (37% das raparigas vs. 51% dos
rapazes), e não se verificava na população do ensino básico. Quanto às diferenças de
idade a tendência é para um aumento do interesse nos alunos mais velhos, em particu
lar no Chile, na República Checa, na Dinamarca, na Estónia, na Letónia, na Polónia,
em Portugal, na Federação Russa, na Suécia e na Suíça (Alemã) (Amadeo, Torney-Purta,
Lehman, Husfeld & Nikolova, 2002).

Quadro 4.13 Percentagem de alunos que concordam ou concordam
‘tenho interesse pela político’

totalmente com o afirmação

Pois

Chile À 54 (1,1)

Chipre À 63 118)
República checo V 41 III)

Dinamorco À 62 11.3)
Eslónio 47 (1.6)

Israel À 58 (0.91
Letónia À 50(1.6)
Noruega 7 40(1,41
Polónia 7 44 (1.01
Portugal 7 43 (1 .21
Federação Russo À 63 (1 .4)

Eslovénio 7 36 (1 .4)

Suécia 7 40(1.3)
Suíço (Alemã) 7 46 (2.8)
Médio Internacional 49 (0.41
() erros standard oporecen entre porénleses
% baseadas nos respostas válidoe

Adaptado de Amodeo, Torney-Purto, Lehmon, Husfeld & Nikolovo (2002), p.lO8.

Exposiçdo a noticias políticas e envolvimento em lisq.tssões sobre política

Os resultados para os alunos portugueses do 11° ano (Figura 15.4) revelam que quase
todos (97.3%) vêem os noticiários na televisão, seguindo-se os jornais e a rádio — reve
lando, em comparação com os alunos mais novos, um aumento do consumo dos média.
Também o recurso à Internet aumenta, embora se mantenha baixo. Os interlocutores
privilegiados na discussáo de assuntos políticos são, tal como com os mais novos, os pais,
seguidos dos pares e, finalmente, dos professores — e novamente aqui se regista um incre
mento da comunicação política, embora apenas cerca de 4 alunos em cada 10 e menos
de 3 em cada 10 falem de política com os pares e os professores, respectivamente. É de
destacar que apenas 15% dos alunos reporta uma elevada frequência (“sempre”) de dis
cussão de assuntos políticos nacionais com os pais; com os professores esta frequência é
residual (0.5%).

os politicou eequecem ropidonenle os necessidades dos eleitores
os peusoos imponontes do governo preocupam-se muito pouco 62.6

com o que penso o c,dadão comum
o governo está o (01cr O seu melhor poro perceber o que o 29.7

cidadão comum quer
o goteno preocupo.ue bastante com o que cada um de nós penso 244

sobre os novos leis

quando ou pessoas se uniam para etigi’ mudanças, os lideres 454
do governo prestam atenção

no nosso pais, uma minoria de pessoas tem muito
poder político

consigo entender o maioria dos assuntos polílicos com 64
relottvo toolidode

quando estão o ser discutidos assuntos ou problemop polilicos, 69
geroimente tenho algo o dise,

tei mais sobre político do que o trloior pane das pessocu 3,7
do minha idade

tenho interesse no político 43.9
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Figura 15.4 Exposição às notícios dos médio e envolvimento em

portugueses do 1 1 ano de escolaridade
discussões políticos dos alunos

A Comparação internacional da exposição a notícias políticas nos média (Quadro 4.14)
reafirma a predominância da televisão como meio de informação política, já constatada
nos alunos mais novos, seguindo-se os jornais e a rádio. As percentagens de Consumo de
televisão são particularmente elevadas em Portugal, mas também na Dinamarca, na
Estónia, na República Checa, na Noruega, na Federação Russa, na Suécia e no Chile;

~ quanto aos jornais, Portugal também se situa acima da percentagem média interna
cional, mas não quanto à rádio. Ormais frequentes leitores de jornais são os alunos da
Suécia (89%) e os que ouvem mais noticiários na rádio são os alunos da Estónia, com
uma surpreendente percentagem de 85%, seguidos de perto pelos polacos com 82%.

Quadro 4.14 Exposição a noticias políticas nos média

% dc aluna, na. por vete, ou fr,guenlemeníe,.

Pois Ii.,, ausigo, do jornal sabre o seu assistes, o nolicjó,ios no 00n645 noticiários ‘a
pois Ielensôo ródio

Chile 77 10.91 92(0.5) SI 0.8)
Chipre 691.61 9) (0.8) 61 (1.3)

Repóblico Choco 79(1.11 9310.51 6911.01
Dinamarca 8410,9) 94 10.51 69(1.1)

Enlánio 8811 .11 94(0.5) 85 COM
sisal 83(0.6) 85(0.7) 69 (0.7)

Lelónio 77 11.9) 89 11.11 63(1.01
Nanicos 87(0.81 93 ~.6( 61 (1.21
Polónia 74 (0.91 92 (0.5) 82 ~.7)
Porlugal 81 10.91 97(0.3) 61 11.2)

Pcde’nção Russa 82)) .2) 9311 .1) 59)) .8)
Eulos,énio 69(1,01 85 (1.21 3312.11

Suécia 89(1 .~ 92 (0.8) 6’ (1.6)
Suiça 78 (1.01 85 (1,81 69 12,91
Médio 75(0.3) 91 (0.2) 64(0.4)

Inlernocuonol

As diferenças de género apenas se verificam para os jornais (e apenas na República
Checa e na Polónia, com vantagem pan as raparigas, e na Eslovénia, com vantagem para
os rapazes), e para a rádio, em que as raparigas têm predomínio (as excepções são
Chipre, Portugal, Federação Russa, Eslovénia e Suécia); não há diferenças no consumo
de televisão (Amadeo, Torney-Purta, Lehman, Husfeld & Nikolova, 2002). Quanto à
idade, em praticamente todos os países aumenta a leitura de jornais, com a excepção do
Chile e da Polónia; na maioria dos casos aumenta a audição de noticiários na rádio
(excepto no Chile, Letónia, Federaçáo Russa e Suíça-Alemã); quanto à televisáo, apenas
se verifica um aumento no Chile, na Dinamarca, na Estónia, na Noruega, em Portugal,
na Federação Russa e na Suécia.

Disposições para a particz~Daçdo política finura

A análise das disposições de participação finura teve em consideração actividades políti
cas convencionais (e.g., votar), associadas a movimentos sociais (e.g., participar numa
marcha, recolher assinaturas pan uma petição), ilegais (e.g., bloquear uma estrada), e de
voluntariado (e.g., recolher fundos para uma causa social). Mais de 90% dos alunos do
11° ano consideram que irão votar e obter informação sobre os candidatos; apenas 1 em
cada 4 acha que irá aderir a um partido político (Figura 16.4). As actividades associadas
a movimentos sociais recolhem uma concordância superior a 50%, e as actividades de
voluntariado de quase 70%. A percentagem dos que espéram envolver-se em actividades
políticas ilegais é baixa, embora superior pan o bloqueio do trânsito — como é sabido,
uma forma relativamente usual de protesto político em Portugal. Comparativamente
com os alunos mais novos, aumentou a disposição para votar e obter informação e de
envolvimento em actividades associadas a movimentos sociais; no entanto, diminuiu a
disposição para aderir a um partido (substancialmente: de cerca de 40% nos mais novos
para cerca de 25% nos mais velhos) e para participar em actividades de voluntariado (em
que mais de 70% dos alunos mais novos se diziam disponíveis).

te, an,gas de ios,d sobre o q,. ne peno os nossa p01’

ler aMigos de orne’ sabre a qs. se nono no, sistro, poises 72.1

,otic,àuio, no I.IosiMo . . 57.5

osnir,oiiciótio, no ródio . . nOS

nor o Is,.,.., poiso inloumo, oobn. polllice os 0r51r0~ pois., 5.,

disenli, polflico ,ocio,ol co,. poro.

discou, pulhice nocional co,, pois ou lomilio,., ‘és

discutir polhlico nocional co,,, protcs,oaos, 36.9

discos, polilico ,lIen.ocio.o( com poros

di,a,i, poliniso i,I.n,ocionol com poi, ao íoe,iliom, ‘IS

discuis, polilico iM.,n,ocional co,., p,ot.ssone,. 2,,

votar nas eleições
obter informação sobre os condidatos antes de votar au

aderir o um partido político
escr.ver para um jorna) sabre preocupações sociais ou políticas

ser candidato a um cargo público a nível outõrquica ‘4

encontrar tempo poro ajudor os pobres au pessoas mais velhos e.
arranjar dinheiro poro uma causda social

recolher assinaturas poro uma poliçõo
participar numa monifesloção au num comício pacítico os

escrever palavras de protesto nos poredes ..
bloquear o trânsito coma formo de protesto r’

ocupar edifícios públicos coma formo de protesta u

Adoptado de Amadeo, Tomey-Purta, Lehman, Husfeld & Nilcolovo (2002), p.l 11 Figura 16.4 Disposições paro o participação futuro poro os alunos portugueses do 110 ano de es-
colo rid a d e
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A comparação internacional Centrou-se na escala de participação em actividades con
vencionais (aderir a um partido político, escrever pan um jornal, ser candidato a um
cargo numa autarquia), e nas percentagens de concordância para os itens relativos à dis
posição para votar, recolher assinaturas, escrever palavras de protesto nas paredes e reco
lher fundos para uma causa social (Quadro 4.15). Tal como se verificou para a popu
lação mais nova, os alunos portugueses apresentam resultados acima da média na escala
de participação em actividades convencionais, tal como os alunos do Chipre, da
Lituânia, da Estónia, de Israel e do Chile. À excepção da Polónia e da Federação Russa
todos os outros países se encontram abaixo da média internacional, sendo de salientar
que se encontram neste grupo todos os países escandinavos. É de salientar que, em
média, 85% dos jovens esperam vir a votar no futuro, embora se verifiquem significati
vas variações entre países, com resultados especialmente baixos na Suiça (Alemã)
(Amadeo, Torney-Purta, Lehman, l-Iusfeld & Nikolova, 2002). Os alunos chilenos
destacam-se na disponibilidade para recolher findos para uma causa social e ou assi
naturas para uma petição; os cipriotas são os mais disponíveis para escrever grafitos de
protesto. Os alunos portugueses têm percentagens médias acima da internacional em
todas as actividades, salvo a escrita de grafitos de protesto.

Dinamarca e Federação Russa) e na disposição de escrever palavras de protesto nas pare
des, mas desta vez em todos os países com excepção da Suíça (Alemã); no item sobre a
intenção de votar, são as raparigas que apresentam resultados mais elevados no Chile,
em Israel, na Polónia e na Suécia; a maior valoração das raparigas também se constata
na recolha de findos para uma causa social em quase todos os países (com a excepção
da Letónia, Federação Russa e Suíça-Alemã) e na recolha de assinaturas para uma
petição, mas apenas no Chile, na República Checa, na Dinamarca, na Estónia, em Israel
e na Polónia (Amadeo, Torney-Purta, Lehman, Husfeld & Nikolova, 2002). Quanto às
diferenças de idade, os mais novos superam os mais velhos na disposição para a parti
cipação convencional em nove países (Chile, República Checa, Dinamarca, Noruega,
Polónia, Portugal, Federação Russa, Eslovénia e Suécia), na disposição para recolher assi
naturas para uma petição (mas apenas na Noruega e na Suécia), para recolher findos
para uma causa social (na República Checa, Estónia, Noruega, Portugal, Eslovénia e

Suécia), e para escrever palavras de protesto nas paredes em dez países (as excepçóes são
o Chipre, a Letónia e a Eslovénia); os mais velhos, por seu turno, revelam uma intenção
de votar superior — com excepçáo de Chipre e da Eslovénia em que não se verificam
diferenças significativas e da Suíça (Alemá) em que o padrão é oposto.

Em síntese

De um modo geral, os alunos demonstram um &i~&ise’~lítico moderado, seguem as
notícias políticas nos média e tencionam votar no futuro; revelam alguma disposição
para se envolverem em actividades de voluntariado e associadas a movimentos sociais,
As diferenças de género têm um padrão variável, mas o resultado clássico de um maior
interesse político dos rapazes replica-se na maioria dos países. De registar que a com
paração com os alunos mais novos revela que aumenta, em termos médios, a disposição
para votar; no entanto, a percentagem de alunos que não prevêem vir a votar no futuro
varia entre 3 e 48%.

Os dados dos alunos portugueses indiciam um perfil de, cepticismo, com um
moderado interesse pela política, a crença de que o poder é influenciado por uma mino
ria e de que o governo e os políticos náo se preocupam com o que pensa o cidadão
comum; no entanto, os níveis de auto-eficácia política são positivos e quase metade dos
alunos acredita na eficácia da acção colectiva. A exposição a notícias políticas é muito
elevada na televisão, atingindo a maior percentagem em termos internacionais; a leitu
ra de assuntos políticos nos jornais é superior a 70% e a audição de noticiários na rádio
é comum para mais de 60%. Quanto à discussão de assuntos políticos, tal como com
os alunos do ensino básico, os pais são interlocutores habituais, com apenas uma mino
ria (0.5%) a discutir frequentemente com os professores. A disposição para votar e para
se informar acerca dos candidatos antes de votar é muito elevada — e superior à dos
alunos mais novos, o que não é surpreendente se pensarmos que os alunos do 110 ano
se aproximam da idade de voto; a disposição para o envolvimento em actividades asso-

Quadro 4.15 Portícipoçõo esperado em actividades políticos

Porlicipoçáo em 1€ de olunou que irão orovoveimenie ou cerlomenie...
pais oct,,ídodes volar nos recolhe, dinheiro recolher o,,,na,uro, escrever palovrou

COflveflCÍOnO~s eleições por uma causo poro uma pelição de prolesio na
(Méd.o) social parede

Chile Á 9.9 (0.03) 79 (0,9) 83 (0.8) 78 0.7) 23 (0.8)
Chip,e Á 1 0.4 (o. lo) 93 (0.7) 79(1.3) 66(1.4) 34 (1.4)

Rep. Ci,eco V 9.3 (0.03) 80 11.0) 19 (1.0) 27 (0.9) 5 (0.5)
Oina,norco V 9.30,041 97(0.4) 5011.2) 45 (li) 3 (0,4)

£sl6nio Á 10.1 (0.07) 87(0.6) 33(1.5) 31 11.2) 15(1.0)
Israel Á 9,9(0.04) 89 (0.7) 64 (1.1) 4210.9) 1010.61

Lelánio À 10.3(0.07) 79 (2.11 53(1.4) 45(1.41 16(1.4)
Noruega V 9.5 (0.06) 92 (0.9) 62 (1 .6) 27 II .2) 9 11.11
Polónis 9.7(0.04) 9210.61 59(1.31 47(1.21 14(0.9)
Poilsoal Á 10,0)0,05) 93 (0.7) 69)1.2) 52(1.5) 8(0.6)

Ped. Russo 9.5(0.08) 93(0.8) 56)2.2) 29 11 .s) 1311.0)
E,Iovénio 7 9.210.091 85(1.2) 5511.2) 3811.S1 15)1.7)

Suécia 7 9.4 (0.05) 89 (1,0) 31 11.4) 23(1.1) 6(0.6)
Suiça 9.5)0.14) 42(3.2) 5514.5) 382.8) 8(1.9)
Médio 9.7 (0.02) $5 (0.3) 55 (0.5) 42 (0.4) IS (0.3)

ir,le,nocionol
1 1 anos stenda’d aparecem enhte porénle,ee
Á Poises com nédia signi),co,i,omen,e mais eie,edo que a média inlemeciono)
7 Poises com médio signi),colioomenle moiu boiso que o nédia inlernacionol
~ Percenloaens baseados em resposlos válidos.

Adaplado de Amodeo, Torney-Purto, Lehmon, Husíeld & Nikolovo (2002), p116 e 119.

O padrão de diferenças de género é variável: os rapazes apresentam resultados mais ele
vados na participação política convencional em quatro países (Chipre, República Checa,
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ciadas a movimentos sociais também aumenta. Embora continue elevada a disposição
para se envolver em actividades de voluntariado é menor do que a dos mais novos, e
existe uma diminuição acentuada dos que tencionam filiar-se num partido político.

Oportunidades de participação na escola e na sociedade civil

As experiências de participação incluem, tal como para os alunos do ensino básico,
experiências em contato escolar, actividades de formaçáo extra-escolares, actividades de
voluntariado e experiências de envolvimento em associações cívicas. Como se pode
observar no Quadro 4.16, são as actividades de Formação extra-escolar que recolhem os
maiores níveis de participação, seguindo-se o intercâmbio de estudantes, as actividades
de voluntariado e a participação em associações de estudantes. De um modo geral, rela
tivamente aos alunos do ensino básico, aumentam os índices de participação — com
excepção dos clubes de computadores, dos grupos ligados a organizações religiosas e dos
escuteiros; a participação em organizações ambientais mantém-se similar, envolvendo 1
em cada 4 alunos; como seria de esperar, aumenta substancialmente a participação em
organizações juvenis ligadas a partidos políticos ou sindicatos (de cerca de 2% pan
6.1%), embora a percentagem de alunos envolvida seja muito baixa. Constata-se, tam
bém, um incremento significativo da participação em actividades de voluntariado na
comunidade.

Quadro 4.16 Porticipoção associativa poro os olunos por
tugueses do ens;no secundário

Experiências de participação 1 1 OflO

NO CONTEXTO ESCOLAR
Intercâmbio de estudantes 40,7
.¼sociaçóes ou assembleias de estudantes 35,9
Clube de computadores 32,5
Grupos ligado ao jornal escalar 31,0
clube ONU ou UNESCO 1 ,

DE FORMAÇÃO EXflR-ESCOLAR
Organizoçáo desportivo 66,3
Organização artístico/musical 44,9
DE VOLUNTARIADO
Grupo de recolho de lundos 37,0
Grupo con actividades de ajudo no comunidade 37,0
EM AssoclAçÔEs DE CARÁCTER cMco
Grupo ligado o organização religioso 28,2
Organização arnbienlal 25,4
Escuteiros 18,6
Organização ligada aos direitos humanos 7,4
Organização juvenil (partidas políticas au sindicatos) 6,1
Orgonizoção cultural/étnico 5,0

No entanto, e tal camo acontecia para os alunos do ensi~ básico, a frequência desta
participação não é muito elevada (Quadro 4.17), diminuindo até o envolvimento diária
em comparação com os alunos mais novos (cerca de 7%); registe-se que a categoria de
participação mais Frequente é “nunca ou quase nunca”, embora quase 30% dos alunos
participem numa base semanal. Esta diminuição do envolvimento diário pode, even
tualmente, dever-se a uma gestáo mais autónoma dos tempos de lazer por parte dos
jovens do ensino secundário.

Quadro 4.17 Distribuição dos alunos portugueses do ensino secundário em função da frequência
da participação em actividodes/orgonizoções

Variável Categorias 1 j0 ~

%
Quantos vezes participas em encontros destas Quase todos os dias 5,1
organizoções? 1 a3díasporsemono 28,7

Algumas vezes por més 25,0
Nunca ou quase nunca 31

Em termos de comparação internacional (Quadro 4.18), os resultados dos alunos por
tugueses situam-se acima da média nas associações de estudantes, nas organizações

?: ambientais ou de def~sa dos direitos e nas actividades de voluntariado, revelando um
perfil claramente mais parricipativo do que o dos alunos do ensino básico. A partici
pação em organizações juvenis mantém-se abaixo da média internacional. A diversidade
dos índices de participação nos vários países “provavelmente reflecte diferenças
nacionais nas oportunidades, nas prioridades históricas e nas normas e costumes
(Amadeo, Torney-Purta, Iehman, Husfeld & Nikolova, 2002, p. 137): por exemplo, no
Chipre a participação em organizações juvenis é consideravelmente mais elevada do que
nos outros países; em Portugal, 1 em cada 4 alunos participou em actividades de orga
nizações ambientais; as actividades de voluntariado são elevadas em Israel, com a reco
lha de findos para uma causa social a atingir valores muito altos na Dinamarca e na
Noruega. De um modo geral, e apesar destas variações, os jovens parecem estar envolvi
dos num conjunto de actividades tanto dentro como Fora da escola.
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Em síntese

A maioria dos alunos do ensino secundário apenas participa, tal como os alunos do ensi
no básico, em actividades de organizações desportivas. No entanto, aumenta a partici
pação em actividades na escola (com destaque para o intercâmbio de alunos e as asso
ciações de estudantes) e de voluntariado; há um aumento considerável da participação
em organizações juvenis, embora apenas uma minoria se envolva. A frequência de par
ticipação não é muito elevada. De salientar que, em termos comparativos, o envolvi
mento aumenta substancialmente se tivermos em atenção os resultados dos alunos mais
novos, sendo apenas inferior à média internacional nas organizações juvenis; registe-se
que os jovens portugueses são os que mais participam em actividades de organizações
ambientais. Quanto às experiências de participação política, embora com percentagens
inferiores a 30%, destacam-se as manifestações, as greves e os concertos ‘em prol de
uma causa”.

Quadro 4.18 Percentagem de alunos do ensino secundário que já participaram em

Pois Msen,bleio ou Organização Orgonizoção Orgonizoção Grupo de Otgon’zoçeo’
Associação de filiado num ambientol de de)e,o sentça de
Estudonles po4rdo poIlI.co dos direito, ‘ofuntárto recoltso de

au sindicato humonos fundos
chI. (4 10,61 710.51 180.9) 310.31 4511 .11 24 (0.8)

chipre 67(1.6) 34 (1,4) 21 (1.6) 12(1.01 2611.71 43 (2.31

República checo 1911 .1) 4 (0.8) 12(0.8) 1 (0.3) 2511.2) 16(1.0)

Dinomorco 50 li .11 9(0.71 9(0.7) 710.6) 39(1.0) 71 (1 .1)

bIénio 29(1.2) 6(0.9) 7(0.8) 2 (0.4) 9(0.9) 6 (0.7)

Israel 48 11.0) 23(1.01 IS (0.7) 9(0.6) 46(1 .1) SI (1.0)

Letánio 20(1,3) 2(0.3) 510.6) 5(0.6) (0(1.01 510.6)

Noruego 53(1,2) 14(1,2) (5(1,2) - 6(0.61 21 (1,1) 8011.3)

Polónia 9 (0.6) 1 (02) 7 (0.9) 1 (0.2) 6 (0.5) 9 (0.8)

Portugal 36 (1.21 é (0.6) 25 11.21 7 (0.8) 22 (1.0) 37 ((.4)

Federação Russo 47)2.)) 2(0.5) (0(1.8) 4 (0.5) 9(1.81 7(1.0)

Edovénio II (1.01 3 (0.4) 10(0,6) 5 (0.7) 201) .1) 30(1.0)

Soácio 45(1 .2) 15)1.31 (4(1.2) 10(0.9) 8(0.8) 21 (1.01

Suíço (Alemã) 16 (4.6) 9(0.8) 8(1.4) 3(0.6) 26 (3,(( 35 (4,7)

Médio Inlernocionol’ 33(5.5) 10(02) 13 (0.3) 5(0.2) 2 (SAI 3 (0.4)

() seco uiondo,d oporecem entre por4ntesa.
‘A média irdernocionol (oi colculodo com bons em 13 poises

Adaptado de Amodeo, Tamey-Purta, Lehmon, Husfe(d & Nikolova (2002), p.l38.

Finamente, os jovens do ensino secundário foram questionados sobre a sua participação
em actividades de carácter político (Figura 17.4). Embora os níveis de participação não
sejam muito elevados, os jovens destacam o envolvimento em manifestações, greves e
concertos em prol de causas sociais; de registar que o recurso à Internet como hrma de
participação política é baixo.

endcsle um e- moi) o urna orgonizoçãa pata pralmior .

coniro quoIc~uer acontecimento au opoior umo iniciativo

poflicipasle nurus cordão humano . IS

poelicipazl enumo,igf.o 17,8

bole o um concerto em prol de uma causo 23,3

fizeste greve 23,7

porliciposle numa monifeuoçõa 28,8

Conhecimentos e atitudes face ao processo de col’onização e de descolonização

O tema português foi o processo de colonização—descolonização de forma a abordar: (i)
os conhecimentos e a compreensão sobre o processo cflnlonizaçãot incluindo as
suas causas e as consequências; (iii) as representações associadas às navegações por
tuguesas e à independência das colónias em Africa; (iii) a tolerância face aos imigrantes
e a grupos discriminados específicos no contexto nacional.

Conhecimento e compreensão dos episódios associados à descolonização

Foram considerados 16 itens, a maioria já utilizados para a população do ensino básico;
foram eliminados 3 itens considerados excessivamente fáceis para os alunos do
secundário e introduzido 1 item sobre o objectivo do referendo em Timor-Leste. O per
fil de conhecimentos não é muito positivo (Quadro 4.19), com apenas 4 itens (em 16)
a apresentarem concentrações de respostas correctas superiores a 60%, e mais de metade
dos alunos a ignorarem a resposta correcta de 5 itens; apenas 13% dos alunos sabe qual
foi a posição da ONU face à guerra colonial portuguesa.

Figura 17.4 Experiências de participação política paro os alunos portugueses do 11° ano de esco
laridade
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Quadro 4.19 Respostas correctas (%l) para os itens nacionais de escolha múltipla poro os alunos

do ensino secundário

Ilens

ano
Qual o objectivo do referendo em rimor4,este? 667
Imediatamente após o 25 de Abnl, os pessoas faziam manifestações com cartazes que diziam: Nem mais um
soldada para os colóniasr, O que achas q.se queriam dizer? Que... 661

Qual é o terrilória que deixou de ser administrado por Portugal, em ‘999? 62.1

Qual dos seguintes art,nlas foi um famoso contar do resistência onles do 25 de Abril? 60.2
A descolonização foi o processo polilica olravés do qual os antigas colónias partuguesos em África 58.5
Ti,nor,Lesle ê um Iernlório que ainda não conduiu o seu processo de aulo’delerminação porque,,. 56.0

Qual lei o efeito do descolonização nas en.colónias de Mrica? 53.2
Qual o efeito da Guerra Colonial portuguesa? 527
As colónias portuguesas em África torr,arom.se independentes após ... 52.5

Qual a decisão ornada par Salacar paro nalucionar a guetsa colonial? 51,1

A descolonização portuguesa café directamente associada a que acontecimento da Hinlóda de Portugal? 50.2

Qual a eleita mais importante do revolução do 25 de Asril? 47.3

A Camunidade de Poises de Língua Portuguesa é canslituida par... 422

Em qual das colónias portuguesas de Áirica se iniciou, em primeira lugar, a lula armada pela independancia? 382

Qual dos seguenles comportamentos de Portugal seriacansiderado o ,nelhor ,elatis’omenle às suas excolónsas que
se tornaram independentes?

Qual o pos’sção da ONU mlativamense à Guerra Colonial? 13.0

1 As percenfagens sáo boseados nas respostas reais,

Contrariamente ao que seria de esperar, o perfil de respostas correctas é menos positivo
do que o dos alunos do ensino básica, em particular os do 9° ano. Embora deva ser tido
em consideração que os irens mais fáceis foram excluídos para a população do ensino
secundário, é inegável que a percentagem de respostas correctas é mais baixa, embora a
dispersão de respostas seja menor. Por exemplo, o item mais difícil em todos os grupos
(“Qual a posição da ONU relativamente à guerra coloniafl”) é respondido correcta
mente por apenas 13% dos alunos do 110 ano, quanto as percentagens para o 80 e o 90

anos eram de 15% e 18%, respectivamente. Ora, todos estes jovens estáo em igualdade
de circunstâncias, no sentido em que os itens apelam a conhecimentos de aconteci
mentos históricos que, na sua maioria, não ocorreram no seu ciclo de vida. O nível de
conhecimentos mais positivo dos alunos do ensino básico pode dever-se a dois factores:
em primeiro lugar, como vimos, o fácto da recolha de dados ter decorrido na época das
comemorações da 25° aniversário do 25 de Abril, o que pode ter actualizada ou pro
movido alguns conhecimentos; em segundo lugar, o fácto da abordagem de alguns
destes acontecimentos ser feita no âmbito da disciplina de História que é de frequência
obrigatória no ensino básico, mas não no ensino secundário (em que só está disponível
em alguns agrupamentos). Em todo o caso, os resultados indiciam a necessidade de
aprofiandar os conhecimentos dos alunos do ensino secundário no que se refere a acon
tecimentos relevantes para a história da democracia portuguesa.

Atitudes face à colonização e à descolonização

Tal como nos alunos do ensino básico, regista-se a tendência a uma visáo muito positi
va das navegações portuguesas, com apenas cerca de 40% dos alunos a reconhecerem
que deram origem à exploração injusta de outros povos (Figura 18.4).

Figura 18.4 Atitudes face às navegações portuguesas dos alunos do ensIno secundário

Também para a descolonização, tal coma nos alunos mais novos, emerge uma imagem
positiva, com a maioria dos alunos do 110 ano a considerar que se trata de uma con
quista justa dos povos colonizados e uma vitória de Portugal e dos países colonizados e
a discordar de que tenha sido um erro político, apesar de alguma ambivalência quanto
ao fltcto dc constituir “uma perda para Portugal’ ou de ter servido para “aumentar o
prestígio internacional de Portugal” (Figura 19.4).

Figura 1 9.4 Atitudes face à descolonização dos alunos do ensino secundário

As navegaçôes portuguesas..

espalharam a (é cristã ZZ,44

foram uma maneira de fazer comércio

deram origem à esploração injuslo
de outras povos

resultaram do espirila aventureIro das
portugueses

foram uma armo de aproximar povos

0% 20% 40% 60% 10% 500%

•sscmde txtdu,ars. •a6cmdx Ocsma,du •cmrede resanrs,r, ONie mpmd,

A descolonizaçóo dos colónias portuguesas em África foi,.,

importasse para aumentar o prestigio -,
internacional de Portugal

uma vilória da liberdade, lanto para
portugueses como africanos

um erro dos pollticon e militares
portugueses

uma perda para Portugal, porque
deieou se ser um Império

urna conquista issuin do, poros
colonizados

0% 5% 50% 30% 60% 50% ãO% 70% no. 90% nas

•zeusrds rsmh,,,r~. ts,ssrrdx Ccmaezsr •cszesrds rseizaels ONiz m,re,d’
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Atitudes face a grupos discriminados

Foram Consideradas as atitudes &ce à entrada de imigrantes, à criação de esColas Sepa
radas para crianças de grupos discriminados ou especiais e ao povo Cigano.

No caso dos imigrantes, como se pode observar no Figura 20.4, os alunos tendem
a manter uma atitude positiva face à sua integração, embora sejam menos tolerantes, tal
como seus colegas mais novos, se forem operários não especializados e mais se forem
futebolistas.

Figuro 20.4 Atitudes face 6 entrada de imigrantes dos alunos do ensino secundário

A discordância da segregação de crianças é sempre elevada, embora 24.3% concorde
com a segregação de crianças seropositivas — relativamente a todos os outros grupos os
valores de concordância são sempre abaixo de 10% (Figura 21.4). Regista-se uma
diminuição acentuada da rejeição de todos os grupos, indiciando uma maior tolerância
dos alunos mais velhos (ou uma maior sensibilidade à desejabilidade social).

Relativamente ao povo cigano os alunos do 110 ano tendem, tal como os do ensino
básico, a afirmar maior concordância com os itens que apelam pan dimensões positivas
(as semelhanças do povo cigano com outros povos e a sua música); no entanto, embo
ra menos do que os alunos mais novos, também valorizam alguns itens que apelam para
estereótipos negativos (Figura 22.4).

O pavo cigana é uns grupo étnico...

larnasa pelo sua rriósic a .fj’,ZF~O

que se dedico a oclividodes ilegais ~f///~ZZ~~flX6’Z4

coma ouira qualquer rzzzzn —~

vialadar de direitos e liberdades ar/////ZZ/////////A

peiseguida par avlros povoo ~//Z/flflt/Wi’f’A
0% 70% % - 40% 00% 00%

•DsiosdoTvoh,,’de Dseuosdo Ocercoodo .co olue%eod, flNIoeseed,

Figura 22.4 Atitudes face oa povo cigono dos alunos do ensino secundário

Em síntese

Os resultados em termos do conhecimento e da compreensão do processo de descolo
nização revelam que a maioria dos jovens atinge um nível apenas moderado, em parti
cular se atendermos aos resultados ligeiramente abaixo aos dos alunos do ensino básico.
em particular do 90 ano. Tal como para os alunos mais novos, as representações sobre
os processos de colonização e de descolonização são tendencialmente positivas, e a visão
da descolonização como um erro político e militar é rejeitada pela grande maioria dos
jovens. Os níveis de tolerância reforçam o perfil positivo que os alunos do ensino
secundário já haviam demonstrado nos itens internacionais, embora com alguma
rejeição de alguns grupos, como os imigrantes que sejam operários não especializados
ou os jovens seropositivos — embora, aqui, os índices de rejeição sejam claramente infe
riores aos dos alunos do ensino básico.

O Governo deve autorizar a entrada de imigrantes se forem.

Pralessares . —

Adores de Telenovelos

Operários não especializodas

Dentistas ~ ~.;

Jogodares de futebol t”n

0% 20% ses 00% 05% 00%

•Oevo.ds 000&,r.,io 05Deuo.do Dtooco.do •Cevmdeteo%wor 0046. ,ewosd.

O Minuléna da Educação devia criar escalo, separados paro crianças...

0005çe eop001tico ~ II

Serapasilivo. ________________ _______________________

Tionarenue

Folho, de tau.cadepeodenagu -

de Origem Africano ‘

ciganos ________________

0% 20% 00% 00% 00% 00%

•O,sodo7oou~, OOnss.do flcs,oods •Cosodu Io.0. 000u neo.d.

Figuro 21.4 Atitudes face à segregação de crianças dos alunos do ensino secundário



capítulo 5
RESULTADOS OBTIDOS JUNTO DOS ALUNOS: COMUNALIDADES
E DIFERENÇAS

Isabel Menezes

O estudo internacional de Educação Cívica permitiu coligir uma extensa base de dados
reLativamente a várias dimensões do desenvolvimento cívico — conhecimentos, con
cepções, atitudes e experiências — num universo relativamente alargado de adolescentes
portugueses. considerando que foram observadas três amostras representativas dos
jovens que frequentam a escola. Efectivamente, o desenho metodológico do estudo em
Portugal incluiu, como vimos, amostras representativas de alunos dos anos terminais do
ensino básico (8° e 90) e do ensino secundário (1 o) o que permite considerar diferenças
de idade/ano de escolaridade para além da mera constatação de um ‘perfil” de conhe
cimentos ou atitudes, e assim complexificar a nossa visão do desenvolvimento cívico dos
jovens portugueses. No entanto, convém desde já salientar que se tratam de jovens que
frequentam a escola e, portanto, que o estudo exclui todos aqueles que já abandonaram
a escola, antes ou depois de concluído o ensino básico.

Adicionalmente, estudos internacionais deste tipo comportam limitaçóes que há
que reconhecer, sem embargo dos elevados padrões de qualidade metodológica exigidos
pela International Association ftr che Evaluation ofEducational Achievemene (IEA) e ri
gorosamente cumpridos ao longo da implementação deste estudo. Especificamente.
duas questões devem merecer a nossa atenção. A primeira diz respeito aos mecanismos
de disseminaçáo dos resultados, em que tem sido política da IEA a divulgação de um
ranking dos resultados dos países participantes nas dimensões de conhecimentos e de
competências — ranking que nada contribui para explicar as diferenças encontradas no
desempenho dos alunos e que, no caso particular deste estudo, pode mesmo ser par
cialmente explicado pela presença ou ausência de oportúnidades de aprendizagem
expLícitas para os alunos (ou seja, os países variam substancialmente quanto à existência
de disciplinas específicas ou espaços curriculares próprios nesta área). Deste ponto de
vista, aliás, a diversidade dos resultados portugueses para os alunos do ensino básico
(abaixo e acima da média internacional) é particularmente útil, na medida em que
desafia a leitura imediatista do tipo: “os alunos do país X têm um mau desempenho em
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comparação Com os do país Y” logo “a escola do pais X é menos eficaz do que a escola
do país Y” — sugerindo que, pelo menos no domínio específico da cidadania, (múlti
plos) outros factores contribuem provavelmente para os resultados obtidos junto dos
alunos. Uma segunda questão diz respeito à escolha das dimensões observadas: ora, se a
opção por considerar concepções, atitudes e disposições cívicas é já clássica em estudos
no domínio da cidadania e da socialização política, o mesmo não se pode dizer quanto
aos conhecimentos e competências cívicas. Esta especificidade, que decorre da própria
natureza dos estudos da TEA, centrados na avaliaçáo dos resultados das aprendizagens
escolares tradicionalmente concebidas em termos da aquisição de conhecimentos, cons
titui uma importante mais valia deste estudo, mas merece alguma reserva quanto ao seu
significado teórico, em particular se atendermos às perspectivas que têm vindo a pro
blematizar a relação entre saber/informação e acção/comportamento (Campos, 1993;
Coimbra, 1991; Damásio, 2001; Labouvie-Vief, 1996; Menezes, 1999; Ferreira,
Ribeiro & Menezes, 2003). Efectivamente, uma concepção racionalista de que a acção
humana, no domínio da política como noutros, decorre predominantemente do conhe
cimento (esclarecido) dos indivíduos tem vindo a ser fortemente questionada: Walzer
(2002), por exemplo, salienta como o viés racionalista escamoteia aquela que constitui
a questão central (e necessariamente emocionalmente carregada) no domínio político, a
saber, ‘de que lado estás?’ e pode mesmo sugerir que o grau de “erudição’ do sujeito
constitui um pré-requisito para a participação política — o que não apenas está por com
provar do ponto de vista empírico, como é fortemente questionável do ponto de vista
da qualidade da democracia.

Apesar destas notas de precaução, o estudo fornece, como afirmamos acima, uma
extensa base de dados sobre o desenvolvimento cívico dos jovens portugueses que fre
quentam 08°, 9°c 110 anos de escolaridade. Que nos sugerem então os resultados deste
estudo?

Em primeiro lugar, a variação significativa no perfil de conhecimentos cívicos,
com os alunos portugueses do 8° ano a obterem resultados francamente inferiores à
média internacional enquanto os seus colegas do 9° e do 11° ano superam a média
internacional. Para a explicação deste resultado é importante atender à diversidade de
recursos culturais familiares das três amostras, com a maior diferenciação a ser atingida
pelos alunos do 90 e do 1 ° ano. Com efeito, a análise dos dados relativos aos conhe
cimentos cívicos revela que a conjugação das variáveis associadas com a escola e com a
família permite aplicar uma percentagem significativa da variância dos resultados
(Menezes eta!, 2003), sendo de destacar o significativo poder preditivo das expectati
vas educacionais, do sucesso académico (calculado a partir da idade dos alunos), do nível
educacional dos pais (e, em especial, da mãe) e do número de livros em casa, variáveis
face às quais a amostra de alunos do 8° ano se situa sempre em deficin por exemplo,
22% dos alunos do 8° ano declara ter de O a 10 livros em casa, percentagem que diminui
pan metade no 11° ano. Se conjugarmos estes resultados com os dados que revelam ele
vados índices de insucesso e de abandono escolar no 8° ano, considerado como um
importante marco de transição no percurso escolar dos alunos, talvez este resultado não

seja surpreendente e sinalize a necessidade da escola contrariar os efeitos da diferen
ciação social a montante da escola. Ou seja, sendo ‘~mbora positivo verificar que os
alunos do 9° e do 11° ano de escolaridade atingem um bom nível de conhecimentos
cívicos, é preocupante constatar que o mesmo não acontece com os alunos do 8° ano;
e, considerando a forte associação dos conhecimentos cívicos com a literacia dos alunos
e com o nível cultura] familiar, as dificuldades reveladas pelos alunos do 8° ano parecem
sinalizar problemas mais gerais da dscola no acesso à literacia e à cultura do que especi
ficamente neste domínio. De destacar, aliás, a evolução dos conhecimentos em função
do número de livros em casa: os alunos do 8° ano apenas têm resultados inferiores à
média internacional quando o número de livros é inferior a cinquenta. Adicionalmente,
a constatação da tendência dos níveis de conhecimentos suplantarem os níveis de com
petências mais directamente envolvidas na acção sugere que, ao menos nesta área, a
aprendizagem deve tomar a experiência real e concreta como ponto de partida; não o
fazer significa correr o risco de produzir um saber “escolar” cuja “aplicaçáo” não parece
ser directa.

No que às concepções de democracia diz rcsp€ito, o suporte generalizado dos
alunos parece ir para um modelo de democracia social ou expansiva (Janoski, 1998),
com ênfase nas liberdades fundamentais, crítica dos abusos e da concentração de poder,
defesa dos direitos das mulheres e de outros grupos desprovidos de poder e na promoção
da igualdade económica, considerada, em especial pelos mais velhos, como uma respon
sabilidade do Governo. Como seria de esperar, qs al~inçs mais velhos valorizam mais
fortemente a diversidade de opiniões e o pluralisitio çbj~i6’qualidades da democracia. O
papel dos cidadãos neste processo situa-se mais a~ siWel da participação comunitária
directa, em particular nas organizações ambientais e de voluntariado, do que em activi
dades políticas mais convencionais, com clara desvalorização da militância partidária; no
entanto, votar constitui uma obrigação claramente assumida.

Ao nível das atitudes, tanto os mais velhos como os mais novos revelam fortes sen
timentos positivos e sentido de pertença face ao país, extensivo apoio dos direitos políti
cos e económicos das mulheres e dos imigrantes. embora subsistam alguns sinais de dis
criminação subtil destes grupos. A confiança interpessoal é moderada e a confiança nas
instituições políticas (em especial os partidos políticos) e governamentais é baixa —

sendo de registar que os níveis de confiança em instituições políticas transnacionais,
como a União Europeia ou a ONU, são superiores a 50%. Como seria de esperar, são
as escolas que registam os maiores índices de confiança dos jovens; o perfil de confiança
é também muito positivo para as organizações ambient~is a comunidade científica e as
notícias nos média. De notar que, apesar de revelarem níveis de eficácia política indi
vidual e colectiva relativamente elevados, confiando assim nas suas capacidades pessoais
para compreender questões políticas e no valor da acção colectiva para a transformaçáo
social, mais de 70% consideram que o poder está conceqtrado nas máos de uma mino
ria e desconfiam da responsividade do governo. Ora, parece-nos que, na generalidade~
este perfil de cepticismo político náo é surpreendente nem dissonante do contato
nacional mais vasto,



CONHECIMENTOS. CONCEPÇÕES E PRÁTICAS DE CIDADANIA DOS JOVENS PORTUGUESES

Os níveis de interesse político são relativamente baixos, embora a exposição a
nOtícias, em especial na T~Ç seja elevadíssima, e alto o envolvimento em discussões sobre
assuntos políticos com os pais. Mais de 80% dos alunos do ensino básico e mais de 90%
dos alunos do ensino secundário consideram que irão votar no hituro, estando também
disponíveis para se envolverem em actividades de voluntariado e associadas a movimen
tos sociais. Saliente-se, aliás, que estes jovens estão já envolvidos, na escola e fora dela,
em actividades de participação cívica, muito embora com uma frequência não muito
elevada — destacando-se, em termos internacionais, o envolvimento dos alunos do
secundário em organizações ambientais e o facto de que mais de 20% já participaram
em manifestações, greves e concertos em prol de causas sociais.

Relativamente às visões da escola, tanto os alunos do básico como do secundário
consideram que aprendem competências relevantes no domínio da cidadania (a
excepção é “a importância de votar”) e percepcionam um clima democrático nas salas
de aulas — mas, é de notar que, termos comparativos, estas percepções são significativa-
mente inferiores às dos alunos de outros países.

Finalmente, no que se refere ao processo de colonização-descolonização as repre
sentações dos jovens tendem a ser positivas, mas o nível de conhecimentos é moderado,
sendo inferior nos alunos do secuodário. Sendo óbvio que estamos perante aconteci
mentos que decorreram antes do ciclo de vida destes jovens, a sua estreita relação com
o processo de transição democrática no nosso país sinaliza a necessidade de, na escola e
fora dela, se intensificar a discussão pública sobre estas quesróes.

parte III
APRESENTAÇÁO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DOS
PROFESSORES PORTUGUESES

Nos capítulos seguintes, é feita a apresentação e discussão dos resultados dos professores
portugueses. Começa-se no primeiro capítulo pela caracterização conjunta das amostras
dos professores, apresentando objectivos e critérios. Os dois capítulos sequentes apre
sentam, separadamente~ os resultados dos professores dos 80 e 90 anos e os resultados
dos professores do 110 ano.

No quarto capitulo são apresentadas as sínteses relativas aos professores do ensino
básico e do ensino secundário e referidas as comunalidades e diferenças encontradas.
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