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Resumo 
 

A presente Dissertação pretende dar a conhecer a investigação, no âmbito do mestrado 

em Serviço Social – Riscos Sociais e Desenvolvimento Local, em torno dos percursos 

escolares e projetos de vida futuros de alunos em situação de pobreza de uma Escola 

Básica no Alentejo (EB). O estudo apresentado desenvolve-se no Agrupamento de 

Escolas n.º 1 de Beja que é um Agrupamento TEIP (Território Educativo de Intervenção 

Prioritária), particularizando a turma do 6º PCA, turma na qual incide especialmente a 

investigação. O Agrupamento n.º 1 de Beja é caracterizado por ter um elevado número 

de alunos oriundos de zonas desfavorecidas da cidade, com dificuldades 

socioeconómicas e que têm um percurso escolar pautado por uma fraca assiduidade e 

consequentemente um fraco aproveitamento escolar, por interrupções precoces do seu 

percurso escolar e ainda por comportamentos diruptivos. Ao longo da investigação 

aprofundam-se conceitos teóricos tais como: A Instituição Escola e a Evolução do 

Ensino Público em Portugal, Percurso Escolar, Sucesso Escolar, Alunos, Perspetivas 

de Vida Futura, A Construção de um Projeto de Vida e a sua importância e Percursos 

Curriculares Alternativos (PCA`S). É efetuada ainda uma abordagem a fundo do Papel 

do Assistente Social nas Escolas e da Pobreza. Para este estudo foi considerada uma 

amostra por conveniência correspondente aos alunos que constituem o 6º ano PCA da 

EB de Santa Maria. Dos participantes, com uma faixa etária compreendida entre os 13 

e 17 anos, verificou-se que a sua maioria é do sexo masculino e que registram entre 

uma a três reprovações no seu percurso escolar. Como instrumentos de recolha de 

informação foi aplicado o inquérito por questionário aos alunos, tendo sido aplicadas 

entrevistas a elementos fulcrais da EB. Pretendeu-se nesta investigação caracterizar o 

percurso escolar e os projetos de vida dos alunos em situação de pobreza na EB de 

Santa Maria tentando-se identificar estratégias que possam contribuir para minimizar as 

dificuldades dos alunos. De acordo com os principais resultados obtidos concluímos que 

na maioria dos alunos da turma verifica-se a inexistência de um projeto de vida e da 

planificação de um percurso coerente e delineado para a obtenção de um futuro. 

 

Palavras-Chave: Percurso Escolar; Sucesso Escolar; Projetos de Vida; Pobreza; 

Serviço Social. 

 

 



 
 

Abstrat 

 
The present Dissertation intends to present the investigation, within the scope of the 

master’s degree in Social Work - Social Risks and Local Development, around the school 

paths and future life projects of students in situation of poverty in a Basic School in 

Alentejo (BS). The study presented is developed in the Grouping of Schools n. º 1 of 

Beja, which is a TEIP Group (Território Educativo de Intervenção Prioritária), 

particularizing the 6th PCA (Percurso Curricular Alternativo) class, in which the 

investigation is particularly focused. The Group n. º 1 of Beja is characterized by having 

an high number of students from disadvantaged areas of the city, with socio-economic 

difficulties and that have a school career based on poor attendance and, consequently, 

poor school performance, early interruptions of their school path and by disruptive 

behaviours. During the investigation, theoretical concepts are deepened, such as: The 

Institution School and the Evolution of Public Education in Portugal, School Path, 

Success School, Students, Future Life Perspectives, The Construction of a Life Project 

and its importance and Alternative Curriculum Paths (PCA’s). There also an in-depth 

approach to the Role of the Social Worker in Schools and overall Poverty. For this study 

was considered a data sample corresponding to the students that constitute the 6th year 

PCA of the EB de Santa Maria. Of the participants, with an age between 13 and 17 years, 

it was found that the majority are males who experienced between one and three failures 

in their academic path. As instruments for collecting information, questionnaires were 

surveyed to the students, having been applied interviews to key elements of basic 

education required skills. it was intended in this investigation to characterize the school 

career and life projects of students in poverty situation in the EB of Santa Maria, trying 

to identify strategies that can contribute to minimize the difficulties of the students. 

According to main results obtained, we concluded that in most students in the class, do 

not have any life project and lack any planning of their futures. 

 

Keywords: School Route; School Success; Life Projects; Poverty; Social Service. 
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Introdução 
Este trabalho de investigação apresentado sob a forma de Dissertação do 

Mestrado em Serviço Social, Riscos Sociais e Desenvolvimento Local, pretende analisar 

a realidade de alunos pertencentes ao Agrupamento de Escolas TEIP (Território 

Educativo de Intervenção Prioritária) de Beja, que é caracterizado por ter um elevado 

número de alunos oriundos de zonas com incidência de casos de pobreza da cidade, 

com dificuldades socioeconómicas e que têm um percurso escolar pautado por uma 

fraca assiduidade e consequentemente um fraco aproveitamento escolar, e ainda por 

interrupções precoces do seu percurso, motivou a escolha da temática do projeto de 

investigação (PPM).A realidade destes alunos, do seu contexto familiar e das suas 

condições socioeconómicas parece ser um fator determinante no percurso escolar dos 

mesmos, pelo que se torna essencial entender os ciclos familiares, sociais e de pobreza 

que envolvem os alunos e as suas famílias. De maneira a compreendermos melhor as 

dificuldades sentidas pelos alunos pertencentes a famílias em situação socioeconómica 

desfavorável, ao nível do seu percurso escolar e na construção de vida futura, propomos 

explorar esta temática de forma a justificarmos o que poderá ser considerado um 

problema social.  

Numa época em que o sucesso escolar marca cada vez mais a vida das crianças 

e jovens, constatamos que o contexto escolar é essencial para o futuro das mesmas. É 

na escola que a criança/jovem desenvolve competências, cria laços e começa a delinear 

o que será a sua vida futura. 

Neste contexto, e embora a escola atual seja denominada de escola inclusiva 

em que se pretende que exista igualdade de oportunidade, verifica-se que existe uma 

franja de alunos que são oriundos de zonas desfavorecidas da cidade de Beja e que 

têm condições socioeconómicas desfavoráveis que poderão de certa forma 

comprometer o seu percurso escolar. 

É neste sentido que o Agrupamento de Escolas n.º 1 de Beja surge como 

Território Educativo de Intervenção Prioritária (TEIP), do qual faz parte a EB de Santa 

Maria, que embora tenha sido agrupada em 2014 é TEIP desde o ano letivo 1996/97. A 

EB de Santa Maria foi inaugurada em 1993 e foi uma escola criada para integrar alunos 

oriundos da sua zona geográfica, sendo desde sempre uma escola inclusiva e com 

alunos heterógenos, com diversas características socioeconómicas.  

Deste modo, este trabalho de investigação tem como tema: o percurso escolar 

e projetos de vida dos alunos em situação de pobreza, numa Escola Básica do Alentejo. 
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Pretende-se assim analisar o percurso escolar de alunos pertencentes a uma 

turma de 6º ano PCA, da EB de Santa Maria, que na sua generalidade são pertencentes 

a famílias pobres, sendo ainda foco da investigação a construção dos projetos de vida 

destes alunos e a forma como os mesmos os delineiam. 

Neste trabalho procurar-se-á compreender as dificuldades sentidas pelos alunos 

do 6º PCA (Percurso Curricular Alternativo) da EB de Santa Maria em situação de 

pobreza. Para tal é fundamental compreendermos a importância da escola no 

desenvolvimento do indivíduo e a sua inclusão na sociedade. O trabalho pretende ainda 

analisar o percurso biográfico e escolar dos alunos que frequentam a EB de Santa Maria 

e das dificuldades socioeconómicas dos mesmos, analisando os seus projetos de vida 

A investigação procura ainda identificar os principais fatores das condições 

socioeconómicas das famílias e como as mesmas influenciam o percurso escolar e as 

expetativas de vida futura dos alunos alvo do estudo, para que possam ser encontradas 

estratégias a implementar pela Equipa TEIP que minimizem as dificuldades sentidas 

pelos alunos que frequentam a EB de Santa Maria e que fazem parte de famílias 

socioeconomicamente desfavorecidas.  

Torna-se assim pertinente efetuamos a relação entre o tema em estudo e o 

Serviço Social, na medida em que este se enquadra na perspetiva do Serviço Social, 

enquanto profissão de intervenção e disciplina académica que promove o 

desenvolvimento e a mudança social, a coesão social, o empowerment e a promoção 

da Pessoa, conforme definido pela IFSW (International Federation of Social Workers) e 

IASSW (Internacional Association of Schools of Social Work, 2014). 

De acordo com Carvalho (2016), o serviço social surge-nos como uma área do 

saber, desenvolvendo-se como profissão na época da modernidade. O desafio da 

profissão é: “(..) produzir conhecimento socialmente válido e intervir na busca pela 

satisfação das necessidades na defesa de direitos (humanos) e na produção de bem-

estar socialmente justo e equitativo.” (Carvalho, 2016, p. X) 

O serviço social foi surgindo nas escolas abrangidas pelo programa TEIP, nas 

quais foram criados gabinetes de apoio ao aluno e à família. Reforçando esta perspetiva 

Carvalho (2018) refere: “A criação destes gabinetes permitiu uma maior inserção dos 

profissionais de Serviço Social nas escolas.” (Carvalho, 2018, p. 5). Constatamos que 

nos dias que correm há cada vez mais assistentes sociais a trabalhar nos agrupamentos 

de escolas.  
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No atual quadro, as funções do Assistente Social na escola, de acordo com Frey 

e Walter (2007), cit. por Amaro & Pena: “O assistente social deve trabalhar numa 

dimensão de planeamento da intervenção destinada aos alunos da escola, no sentido 

do diagnóstico de necessidades e do desenho, implementação, coordenação e 

avaliação de projetos de intervenção, de acordo com essas necessidades, numa 

perspetiva de segurança na escola, sucesso académico, questões económicas e 

culturais.” (Amaro & Pena, 2018, p. 35). 

Importa ainda salientar que segundo Duarte (2018), o papel do assistente social 

na escola, é antes de mais, efetuar o diagnóstico, pela identificação de fatores de risco 

de abandono escolar entre outros que não permitam à criança ou jovem, alcançar os 

bens que lhe são garantidos por direito (alimentação, descanso). (Duarte, 2015, p. 84).  

Face a todo o exposto, esta investigação tem implícita a seguinte questão de 

partida: Como se carateriza o percurso escolar e os projetos de vida dos alunos em 

situação de pobreza numa Escola Básica no Alentejo? 

Neste seguimento o estudo teve subjacente o seguinte objetivo geral: 

- Caracterizar o percurso escolar e os projetos de vida dos alunos em situação de 

pobreza na EB de Santa Maria. 

Tendo sido definidos como principais objetivos específicos, os seguintes: 

- Caracterizar o perfil biográfico e escolar dos alunos do 6º ano PCA a estudar, no ano 

letivo 2021/2022, na EB de Santa Maria pertencentes a famílias em situação 

socioeconómica frágil (através dos alunos que são beneficiários de escalão A);  

-Identificar as expetativas tidas pelo grupo de alunos em estudo sobre a sua vida futura 

(considerando algumas dimensões: género/importância da representação da família);  

- Compreender se os jovens se sentem enquadrados socialmente no contexto escolar; 

- Entender como os alunos constroem as suas de expetativas de vida futura;  

- Identificar estratégias que possam contribuir para minimizar as dificuldades dos alunos. 

 No que concerne à estrutura do nosso trabalho, o mesmo encontra-se dividido 

em três partes, a primeira parte na qual é apresentado o enquadramento teórico que 

apoia e sustenta toda a intervenção, e no qual são explanados vários conceitos e 

conteúdos designadamente, a instituição escola e a evolução do ensino público em 

Portugal, perspetivas futuras dos alunos a qual engloba a construção do projeto de vida 
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e a sua importância e ainda o enfoque social que desenvolve toda a temática do papel 

do assistente social na escola e a abordagem acerca da pobreza.  

A segunda parte na qual é apresentado o estudo empírico, particularmente, a 

problemática, a contextualização, as características do Agrupamento de Escolas n.º 1 

de Beja, o modelo de investigação, a questão de partida e os objetivos da mesma, a 

caracterização do contexto e dos participantes, tal como a caracterização da Equipa 

Técnica do TEIP, e os instrumentos de recolha de dados e tratamento dos mesmos, 

bem como a análise e a apresentação de resultados.  

Seguidamente, na terceira parte do trabalho é apresentada a discussão dos 

resultados obtidos, na qual é efetuada uma relação entre a abordagem teórica e as 

referências efetivadas na primeira parte do trabalho e os resultados obtidos na aplicação 

dos instrumentos da nossa investigação. Por último é apresentada a conclusão da 

investigação prosseguida das referências bibliográficas. 
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Parte I – Enquadramento Teórico 
 

Efetuando uma análise atenta e cuidada de toda a temática em estudo, e ainda 

no seguimento das ideologias dos diversos autores que abordam questões referentes 

aos percursos escolares dos jovens, aos projetos de vida e ainda à situação de pobreza, 

tornou-se necessário na presente dissertação focar a abordagem de vários autores 

acerca dos seguintes conceitos chave:  

1) – A Instituição Escola e a Evolução do Ensino Público em Portugal;  

1.1) – Significado de Percurso Escolar; 

1.2) – Sucesso Escolar: Delimitação e Conceito;  

1.3) – O Conceito de Aluno e o seu Significado; 

2) – Perspetivas de Futuro dos Alunos; 

2.1) – A Construção do Projeto de Vida e a sua Importância; 

2.2) – Contextualização acerca do Percurso Curricular Alternativo (PCA) 

3) – Enfoque Social; 

3.1) – O Papel do Assistente Social na Escola; 

3.2) – Abordagem acerca da Pobreza. 

1) – A Instituição Escola e a Evolução do Ensino Público em 
Portugal 

 

Relativamente à instituição escola, e à escola pública em Portugal, são várias as 

teorias conhecidas dos diversos investigadores defendidos ao longo dos anos. Embora 

com perspetivas bastante diferentes, constatamos existir concordância no facto em que 

a escola é uma instituição instrutora de conhecimentos que são essenciais desde os 

tempos mais remotos até aos dias de hoje.  

 Remontando-nos a tempos mais primórdios, Pires et al. (1989), numa 

abordagem acerca da escolaridade universal básica, defende que a viabilidade da 

mesma encontrava-se associada à ideologia iluminista de escolas abertas ao dispor de 

quem as quisesse frequentar. Sendo este fator de disponibilidade supostamente 
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suficiente para que a frequência escolar se tornasse universal, rapidamente se 

constatou que esta abordagem era insuficiente, comprovando-se o seu fracasso.  

Posteriormente foi defendida a frequência gratuita do ensino, para que o mesmo 

se transformasse em universalidade, abordagem que se demonstrou igualmente 

fracassada. Após estas tentativas a única possibilidade foi tornar a escolaridade 

obrigatória, tornando-se então uma medida política e não apenas dependente da 

escolha de cada família. 

É ainda relevante citar, de acordo com Pires et al. (1989), os instrumentos sob 

os quais assentavam a escolaridade básica, sendo eles: a obrigatoriedade, gratuitidade, 

apoio social, apoio familiar e individual e apoio institucional. No seu estudo, o autor 

(1986) clarifica que a universalidade no ensino deve determinar-se na promoção 

universal do sucesso educativo. Esta análise leva-nos a concluir que a obrigatoriedade 

e o facto de ser gratuita não são fatores adequados e suficientes para uma escolaridade 

universal que atinja o sucesso escolar e educativo, precisando a mesma de ser revista 

e ajustada de forma a alcançar êxito. Com a evolução dos tempos a escolaridade 

obrigatória foi sendo alvo de modificações e ajustes. Na visão do autor (1989), após o 

25 de abril de 1974, a educação passou a ser vista na conjuntura de uma sociedade 

democrática, apostando-se a partir desta época na melhoria da qualidade do ensino, e 

no alargamento do acesso e sucesso dos alunos, sendo neste sentido tomadas medidas 

de regulamentação profundas na área da educação.  

Importa que analisemos neste seguimento o significado e valorização da 

instituição escola, a qual Durkheim cit. Por Pires et al. (1998) defende que: 

A escola socializa os indivíduos, ou seja, prepara-os para a sua integração na 

sociedade. Esta socialização supõe, além da aquisição de conhecimentos e técnicas, 

a interiorização de um sistema de valores, traduzido em atitudes e comportamentos 

ajustados à ordem social dominante. (Pires et al.,1998, p.138-139). 

 Com base na leitura dos autores Pires et al. (1998), podemos atestar que é 

através da socialização que a criança apreende e interioriza a linguagem, as regras 

básicas da sociedade, os modelos comportamentais do grupo a que pertence, 

desenvolvendo assim a sua personalidade. Por tudo isto a socialização primária tem um 

valor primordial para o individuo e deixa marcas muito profundas em toda a sua vida, já 

que é aí que se constrói o primeiro mundo do indivíduo. 

Neste seguimento, e percorrendo o percurso escolar normal dos alunos, quando 

o mesmo chega ao ensino já traz consigo um inúmero de experiências e vivências, neste 
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sentido a escola tem como tarefa fazê-lo entender da necessidade de ajustar as suas 

expetativas à realidade da sociedade. 

 Nascimento (2002), no seu estudo psicossocial sobre os adolescentes e os 

projetos e vida dos mesmos, defende que a escola deve proporcionar e auxiliar os 

jovens na elaboração e realização de um projeto educacional que oriente a formação 

dos jovens e que auxilie na construção e realização dos seus projetos de vida. Na sua 

ótica é essencial que a escola se responsabilize e prepare o jovem para a vida, pelo que 

nesse sentido a instituição escola deve modificar a sua cultura e oferecer aos jovens 

possibilidades de progressão e de realizações para a sua vida futura.  

 Consideramos ainda pertinente debruçarmo-nos sob a noção de educação 

reportada por Joaquim Azevedo, citada por Dias & Soares (2008), na qual:  

A educação surge-nos como campo privilegiado na realização do direito universal à 

humanidade de cada ser humano, num contexto tão fortemente marcado pela 

desvinculação, pela fragmentação, pela desregulação e pela desigualdade social e 

num tempo de grande incerteza face ao futuro. (Dias & Soares, 2008, p. 172). 

Através da noção apresentada é clara a importância da educação e da 

construção das expetativas dos jovens face ao futuro, fazem toda a diferença nas suas 

estratégias de elevação e mobilidade social. 

 D´Aurea Tardeli (2010), faz-nos uma referência bastante pertinente acerca dos 

jovens e da escola, na qual coloca os jovens na posição de alunos e em que devido a 

esse facto os mesmos são classificados institucionalmente como “bom” ou mal” alunos. 

Classificação que considera depreciativa no sentido em que reduz a possibilidade do 

entendimento do jovem como sujeito e identificar nos mesmos diferença e competências 

em diferentes aspetos desfavoráveis. Nesta ótica a autora demarca o que são 

considerados bons e maus alunos e a conotação negativa desta categorização. 

 Nesta linha de seguimento, ao analisar as instituições eficazes e o sucesso 

educativo, de acordo com Marques (2013), citando Lima (2008), é fulcral dar enfoque à 

identificação de uma boa escola e aos efeitos de desempenho e de desenvolvimento 

dos estudantes. A investigação de Lima (2008) parte das pressuposições empíricas 

efetuadas por Coleman et al. (1966) e Jenks et al. (1972), os quais atestam que a 

educação escolar é incapaz de combater as desigualdades existentes na época. 

(Marques, 2013, p 201). Este estudo foi alvo de bastantes contestações, levantando 

novas correntes reativas, baseadas no facto da investigação de Coleman e Jenks não 

considerarem características internas da escola como decisivas para o sucesso do 

aluno. Após o surgimento destas novas correntes, surgiram novas estratégias para 



18 
 

compreender as diferentes estratégias das escolas e de que formas os processos 

influenciavam os alunos. A partir deste momento a escola passou a ser percecionada 

como uma unidade provida de particularidades que produzem efeito na aprendizagem 

e no desenvolvimento do aluno.  

 De acordo com a análise de Marques (2013), efetuada ao estudo de Lima (2008), 

as investigações direcionadas para a eficácia revelam que a escola atribui especial 

enfoque à avaliação nos resultados escolares, favorecendo as aprendizagens formais e 

desvalorizando os métodos informais e culturais. (Marques, 2013, p. 201). Seguindo a 

lógica do que mencionamos, devemos referir que as escolas e as técnicas utilizadas no 

ensino eram consideradas quantitativas, sendo essencialmente alicerçadas em regras 

e técnicas estatísticas e pelo facto de assim serem tornavam as entidades de ensino 

“estáticas e estáveis”.  

 No prolongamento do exposto anteriormente a investigação sobre a eficácia das 

escolas, levada a cabo por Lima (2008), pretendeu contradizer a tese de que as escolas 

não provocam efeitos nos alunos, defendendo por outro lado a pressuposição de que a 

escola produz efeito no desempenho dos alunos, tornando o sistema educativo uma 

anexação de várias unidades que têm repercussão nos resultados escolares. A 

contestação da ideia de comportamento idêntico fortifica a ideologia das escolas terem 

naturezas diferentes baseadas nas suas diversificações.  

 Silva & Rodrigues (2009) atestam-nos que a medida do aumento da escolaridade 

obrigatória para os 18 anos de idade é umas das medidas de política educativa mais 

importante dos últimos tempos, segundo o mesmo a educação demorou 20 anos (desde 

1986), a realizar tal pretensão. Na ótica dos investigadores é claro que: “(…) o sistema 

educativo precisa de diversificar as soluções, os instrumentos de ensino, as ofertas 

formativas e as estratégias pedagógicas, como precisa de envolver outras instituições 

e profissionais.” (Silva & Rodrigues, 2009, p. 5). Nesta linha de pensamento, e sendo 

incontestavelmente um desafio a escolaridade obrigatória instituída pelo sistema 

educativa até aos 18 anos, os investigadores (2009) consideram ainda um desafio a 

qualidade das aprendizagens de todos os alunos, a avaliação a que os mesmos estão 

sujeitos e também que é “(…) indispensável mitigar a desigualdade hoje entre elas e 

elevar a sua qualidade média, garantindo em particular maior equidade na distribuição 

dos recursos educativos.” (Silva & Rodrigues 2009, p. 5). Ainda nesta sequência de 

ideias é feita a ressalva de que para os alunos com menos motivação é essencial terem 

a confiança dos pais, dos docentes de forma a acreditarem nas suas capacidades e 

superarem os obstáculos que os impossibilitam de estudar, sendo primordial que a 
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escola e os professores abracem o espírito de nenhum aluno ser esquecido, ou de certa 

forma deixado para trás.  

 Capucho et al. (2009) faz-nos referência à que considera ser a mais importante 

das políticas educativas dos últimos tempos, a reimplementação dos Programas de 

Territórios Educativos de Intervenção Prioritária (TEIP), alicerçado na equidade, sendo 

o seu principal objetivo a promoção do sucesso educativo dos alunos em contextos 

socioeducativos peculiares que são geradores de problemas relacionados com a 

retenção, o abandono escolar, a indisciplina e os conflitos nestes contextos específicos. 

Os Projetos TEIP evocam à cooperação da comunidade na execução de um plano 

delineado por todos no qual a base é a coordenação escolar. Sendo para a execução 

deste plano conferido à escola a possibilidade de investimentos na aplicação de 

medidas políticas e contratação de pessoas com perfil ajustado aos problemas 

existentes no território. Desta forma, as escolas TEIP viram a sua autonomia fortificada, 

uma vez que lhes é dada a possibilidade de recrutar e escolher docentes com 

características e especialidades próprias apropriadas às necessidades identificadas no 

território em questão.  

Machado & Formosinho (2012) efetuam no seu estudo uma análise da 

organização escola e da igualdade que a mesma deve promover, mas que é 

condicionada por modelos burocráticos de decisões, sendo ainda condicionada em 

crenças enraizadas na pedagogia da chamada “escola tradicional”, que torna ineficaz a 

diferenciação no ensino. Em concordância com os autores (2012), as constituições 

democráticas são regidas pela ideologia da igualdade, a nível formal e a nível material, 

que estimulam à reversão das desigualdades por via da ação social. Este processo 

organizativo modifica o princípio da igualdade encorpando particularidades burocráticas, 

impessoais, formais e rígidas que originam um sistema de ação e decisão também visto 

a nível da organização escolar. Desta forma Machado & Formosinho (2012), mencionam 

que: “Na verdade, a modernidade caracteriza-se pela construção de sistemas 

educativos baseados numa interpretação uniformista da igualdade progressivamente 

concretizada num currículo uniforme, numa pedagogia transmissiva e numa 

organização pedagógica destinada a facilitar o ensino de todos como se fossem um só.” 

(Machado & Formosinho, 2012, P.30). Embora a escola seja uma instituição com 

características próprias, é uma organização assente em características burocráticas. Ao 

seguir este modelo e ao seguir o princípio da igualdade, criou uma pedagogia de 

uniformidade, baseada na homogeneidade, na qual compete ao professor transmitir e 

ao aluno ouvir e cumprir, partindo-se do pressuposto que o primeiro disciplina o 

segundo, e que o segundo aprende adquirindo conhecimentos nesta base. Porém, e 
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continuando a análise no enfoque dos autores (2012), a pedagogia uniforme nem 

sempre tem sucesso, levando nestes casos a imputar a diferença ao aluno e às suas 

capacidades de adquirir conhecimentos, sendo neste momento em que a escola opta 

pela compensação do aluno, que se tem revelado ao longo dos tempos ineficaz e 

incapaz de colmatar as desigualdades e de promover a igualdade na educação. 

Na sua análise Machado & Formosinho (2012) abordam os princípios sob os 

quais assentam a instituição escola dando enforque aos seguintes: 

1) – Princípio da Igualdade, que abrange a igualdade formal e igualdade material por 

comparação entre igualdade e desigualdade. Barros (2005), citado por Machado e 

Formosinho (2012), clarificam:  

De uma forma simplificada, pode-se dizer que as desigualdades relacionam-se 

frequentemente relativamente ao estar ou mesmo ao ter (pode-se ‘ter’ mais riqueza, 

mais liberdade, mais direitos políticos) enquanto as diferenças relacionam-se mais 

habitualmente ao ser (‘ser negro’, ‘ser brasileiro’, ‘ser mulher’) ” (Machado & 

Formosinho, 2012, P. 31); 

2) – A Decisão Burocrática, que se traduz no formalismo das decisões para garantir a 

igualdade estabelecidas através da impessoalidade e uniformidade; 

3) – A Conceção Burocrática e Industrial da Escola, sendo um serviço chefiado por 

órgãos locais que funciona na dependência hierárquica dos serviços centrais (Ministério 

da Educação). De acordo com Formosinho (1989), mencionado por Machado & 

Formosinho (2012): “No modelo de administração pública centralizada, a escola é 

concebida como serviço local do Estado e integrada na sua administração periférica” 

(Machado & Formosinho, 2012, P. 32). Nesta conceção, a escola surge-nos como um 

serviço dirigido pelos Serviços Centrais, sem autonomia. Cabendo à administração 

escolar a organização da escola, por via do aperfeiçoamento do sistema; 

4) – O Curriculum Uniforme e o Princípio da Homogeneidade, seguindo o modelo 

burocrático, e com o intuito de promover a universalidade o Estado centralista criou o 

currículo escolar, que define o que todos os alunos devem aprender, sendo esse o teor 

do que deve ser ensinado. Este modelo é focado no “abstrato de aluno médio”. É 

decidido superiormente a disciplina, a carga horária, o conteúdo programático, sendo 

função dos professores a sua implementação nas escolas. Pelo princípio da 

homogeneidade o aluno é afeto a uma turma, com aspiração à facilitação da 

aprendizagem e à potenciação do rendimento escolar. Assim a educação escolar é 
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considerada descontínua porque a sua organização é compartimentada ao longo do dia, 

dos professores, das turmas, das salas e dos programas.   

5) – A Pedagogia da Transmissão, que é estipulada no princípio de ensinar a muitos 

como se fosse um só. É baseada na simplicidade, previsibilidade e segurança da 

pedagogia de transmissão que justificada a sua persistência e resistência. Esta 

pedagogia é determinada na importância dos conteúdos curriculares (divisão de tópicos 

por disciplinas).  

Formosinho & Machado (2012) atestam que a pedagogia de transmissão é a 

manifestação da pedagogia burocrática sustentada na chamada escola tradicional, na 

qual o aluno deve ser passivo, tornando o ato de educar um ato de depositar de transferir 

conhecimentos e valores aos alunos. Neste seguimento é o educador que educa, pensa, 

sabe e ensina, através do conteúdo programático escolhido. Sendo o educando o que 

não sabe o que segue a indicação e se acomoda e adapta ao conteúdo programático. 

De acordo com Freire (1974), citado por Machado & Formosinho (2012), o educando é 

um “mero objeto de processo”. (Machado & Formosinho, 2012, P. 36); 

6) – A Pedagogia da Compensação, a que se concretiza através da ação social, 

nomeadamente, através da alimentação, saúde, higiene, apoios socioeducativo e 

apoios psicopedagógicos que pretendem compensar as carências constatadas nos 

alunos. No entanto, a constante verificação de falta de sucesso fortifica a associação 

entre o privilégio social e o insucesso escolar, colocando em causa a relação entre as 

culturas escolares e as culturas sociais. De acordo com Roldão (1999) aludido por 

Machado & Formosinho (2012), a pedagogia da compensação é desenvolvida em 

concordância com um sistema que tem um currículo ultrapassado e o projeta num 

sistema unificado das aprendizagens, o que “inviabiliza a adequação e a diferenciação 

curricular necessárias para que todos tenham acesso ao mesmo a que têm direito, 

através dos caminhos diversos que lhes permitam chegar lá”. (Machado & Formosinho, 

2012, p. 37); 

7)- Inadequação da Pedagogia Burocrática, que reproduz a sociedade desigualitária, 

por via da relação pedagógica impessoal e baseada na uniformidade, e ainda pela 

desigualdade que a pedagogia uniforme reproduz; 

8) – A Promoção Burocrática da Diferenciação do Ensino, pela perceção da verificação 

que existem diferenças nas crianças, que englobam capacidades cognitivas, estilos de 

aprendizagem, fatores socioeconómicos, fatores familiares, pré disposição de 

aprendizagem, ritmo de aprendizagem, culturas, etnias, sexo, valorização da escola e 
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confiança na aptidão de aprendizagem, conduziu à introdução de medidas de promoção 

de diferenciação no ensino. Esta diferenciação pretende dar resposta às diferentes 

necessidades dos alunos, sendo efetuada através do diagnóstico do professor com base 

nas suas características. Considera-se um processo diferenciado, quando o professor 

varia as formas que permitem ao aluno aprender e processar a informação ensinada. 

Desta maneira, o professor é responsabilizado pela efetividade da diferenciação. De 

ressalvar que este processo de diferenciação no ensino choca com crenças enraizadas 

na sociedade, na administração das escolas educativa das escolas e ainda com 

professores, nos alunos e nos pais. Esta perspetiva reforça a vertente de que os 

professores ensinam, os alunos escutam e aprendem, em tempos de aulas fixos e com 

currículos fixados em competências. 

Por tudo, de acordo com Machado & Formosinho (2012), a organização da 

escola que pretende garantir a igualdade, assenta em princípios baseados no ensino 

professor e treino do aluno. Pedagogia esta que quando não tem sucesso, conferindo 

ao professor a tarefa de equilibrar o desajuste do aluno com dificuldades de 

aprendizagem do curriculum instituído. Por sua vez o insucesso conduz à promoção da 

diferenciação no ensino, requerendo a diferenciação intervenção a nível pedagógico 

que por sua vez depende do professor e da liderança da cultura escolar, solicitando 

outras dinâmicas de organização do processo ensino e escola, as quais “assentam mais 

na autonomia institucional e sobretudo na autonomia dos professores a quem compete 

a reconfiguração e contextualização dos modelos de organização e a prossecução das 

finalidades da educação escolar”. (Machado & Formosinho, 2012, p. 43).  

 Marques (2013), na sua abordagem à obra de Lima (2008), menciona-nos que 

“As diferentes abordagens de escola eficaz remetem para a equidade na educação, 

onde os resultados dos alunos nada tinham a ver com as trajectórias familiares ou 

sociais.” (Marques, 2013, p. 202). É desta forma defendido por vários investigadores 

que a escola é responsável por adicionar atributos às qualidades iniciais dos alunos 

quando nela ingressam. Sendo este o critério mais indicado para avaliar a sua eficácia. 

Esta ideologia reforça ainda a teoria de que os antecedentes e as caraterísticas dos 

alunos influenciam as suas aptidões quando ingressam no sistema escolar. Lima (2013), 

aponta no seu estudo que as escolas acrescentam valor aos aluno, ao qual o investigar 

refere ser o “valor acrescentado”, defendendo que “(…) é legítimo e justo comparar 

aquilo que é comparável” (Lima, 2008, p. 53). Por tudo compreendemos que esta nova 

mudança na tese da eficácia das escolas propôs uma melhoria do conceito de escola, 

afirmando sem margem de dúvida que a mesma é uma instituição na qual se gera 

sucesso e insucesso, demonstrando assim que de facto existe um efeito da escola nos 
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alunos. Sendo fulcral a análise do formalismo da escola e da utilização dos métodos 

quantitativos, que na ótica do autor (2008), podem afetar a compreensão da escola e da 

sua melhoria. De acordo com o estudo em análise a escola e os seus profissionais 

podem marcar a diferença na vida dos alunos, aceitando as desigualdades sociais 

existentes e modificando o determinismo estrutural e cultural no ensino, no sentido de 

contrariar as diferenças sociais existentes. 

 Neste seguimento Marques (2013), na sua interessante análise à obra de Lima 

(2008), “Em Busca da Boa Escola- Instituições eficazes para o sucesso educativo” 

reporta-nos à ideia de Wrigley (2007), de Apple & Beane (2000), os quais defendem que 

a educação deve ser repensada e direcionada para a era da globalização, passando a 

existir uma escola democrática com propósitos claros direcionados aos educadores. 

Este paradigma sugerido passa pela criação de estruturas e processos democráticos e 

ainda delinear e desenvolver um currículo que provoque experiências democráticas aos 

jovens. Desta forma e assente na ideologia anteriormente focada é reforçada a 

importância da democracia nas escolas e nos jovens, de forma a proporcionar aos 

mesmos diversas experiências assentes em necessidades, na cultura e em história da 

própria sociedade.  

 De acordo com Carvalho (2018), a escola da atualidade não exige que se pense, 

contudo exige que se obtenham bons resultados, apenas desta forma se consegue obter 

trabalho ou progredir os estudos para o ensino superior. “Hoje sem escolaridade é 

praticamente impossível aceder ao mercado de trabalho.” (Carvalho, 2018, p. 10). Pelo 

que, as escolas modificaram-se e adaptaram-se às novas realidades sociais, surgiram 

os agrupamentos e o desenvolvimento de programas e projetos estruturados com a 

comunidade de maneira a poderem ser dadas respostas mais adequadas aos alunos, 

às famílias e ao mercado de trabalho.  

 Todas os progressos analisados acerca da instituição escola e do ensino público 

em Portugal, deixam transparecer a progressiva evolução do ensino e as mudanças 

profundas que se foram efetuando ao longo dos anos no sentido de tornar o ensino 

público mais inclusivo e aberto, quer no sentido dos currículos escolares delineados, 

quer na autonomia que é conferida às escolas através de programas e projetos 

delineados pelo Estado e levado a cabo pelas próprias instituições escolares. 
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1.1) - Significado de Percurso Escolar 
 

O conceito de percurso escolar pode apresentar diferentes perspetivas no que 

concerne aos resultados obtidos, ao desenvolvimento cognitivo e ao aproveitamento 

escolar. A referência ao estudo de Cesar & Esgalhado (1991), que parte da teoria 

piagetiana menciona-nos que o desenvolvimento cognitivo muda em função da idade, 

estando, o mesmo relacionado com o ano de escolaridade frequentado. Contudo, somos 

alertados pelos autores, para o facto de poderem existir diferenças consideráveis 

relativamente ao ritmo de desenvolvimento cognitivo. De acordo com Cesar & 

Esgalhado: “(…) o sucesso escolar não é determinado pelo estádio de desenvolvimento 

cognitivo atingido; inversamente o atraso escolar, pode coexistir (…)”. (Cesar & 

Esgalhado, 1991, p 60). Conclui-se pelo trabalho dos autores que a escola, no seu todo, 

é uma instituição adequada aos alunos que integram um determinado padrão, 

independentemente das aprendizagens e das motivações intrínsecas a cada um. No 

entanto, o nível de desenvolvimento cognitivo atingido é fulcral para entendermos o 

contexto educativo e podermos desenvolver o mesmo. Fundamentando o que referimos 

é essencial considerarmos a estimulação do desenvolvimento cognitivo nos projetos de 

inovação educacional, sendo uma dimensão importante não isoladamente, mas 

articulada com outras que criam estratégias e organizações de trabalho inovadoras e 

ajustadas aos tempos correntes.  

Importa mencionar que a figura central dos percursos escolares são os alunos, 

que integram o sistema educativo e que como todos os elementos pertencentes à 

comunidade educativa são seres únicos e diferentes (Bárria & Falcão, 1994). Segundo 

o que os autores observaram alguns alunos são bem – sucedidos na aquisição de 

competências e saberes que a escola considera importantes desde sempre, outros 

alunos são competentes predominantemente em áreas de saber e saber fazer. A 

abordagem de Bárria & Falcão afirma que a escola marginaliza, em determinadas 

circunstâncias, os alunos que de desviam do padrão do aluno médio.    

Neste sentido e embora sejam os alunos as figuras centrais dos percursos 

escolares e do sistema educativa, importa clarificarmos o que se entende por percurso 

escolar, e a forma como os alunos integram este sistema. Assim, elucidarmos de 

seguida, o que é considerado por alguns autores como conceito de percurso escolar.  

Contudo, previamente faz-nos sentido efetuar um enquadramento acerca dos 

percursos escolares em Agrupamentos TEIP, é relevante ressalvarmos a perspetiva de 

Canário (2004), que nos expõe numa análise crítica e profunda dos territórios educativos 
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e das políticas de intervenção prioritárias o exemplo dos TEIP. Estes territórios 

considerados difíceis, e que por vezes desvalorizam no percurso escolar o aluno e as 

suas experiências, situação que acaba por influenciar e ser um obstáculo à evolução da 

ação educativa. Segundo a perspetiva do autor, menosprezar as capacidades dos 

alunos, ou não valorizar as suas experiências, dificulta a prática educativa e 

consequentemente o sucesso educativo. Predominando nestas situações específicas o 

negativismo. 

Face a toda a evolução que envolve a educação, que com o decorrer dos tempos 

conduziu à sua restruturação para que a mesma possibilitasse o acesso de crianças e 

jovens à escola, é pertinente continuarmos a abordar as várias conceções de percurso 

escolar no prisma de diversos autores. 

Lopes (2005), citado por Tátá  (2014), considera: “que o percurso escolar não é 

linear, mas sim alicerçado nas vivências de cada um e das suas perceções, e como uma 

realidade a assumir de forma natural por qualquer um.” A investigadora defende que o 

percurso escolar é assim entendido como parte constituinte da experiência de vida de 

cada aluno, com influência nas mudanças dos papéis que desempenham, hábitos, 

relações e na forma como compreendem o mundo e a si próprios. (Tátá,2014, p.9). 

Pelas perspetivas expostas, podemos atestar que o percurso escolar de cada 

aluno não é isento e direto, que o mesmo está intrinsecamente relacionado com a vida 

de cada um e que pode ser influenciado pelas experiências e hábitos individuais, 

fazendo este parte integrante das experiências de vida de cada aluno. Reforçamos 

ainda a ideia, que segundo a perspetiva dos autores supra mencionados Bárria & Falcão 

(1994), a escola discrimina os alunos que por algum motivo se distanciam do perfil do 

aluno médio, ou seja, caso o aluno não atinga sucesso nas áreas espectáveis do seu 

percurso escolar, acaba por ser diferenciado.  

Numa análise sobre a política social de educação e o percurso escolar da 

população em situação de pobreza, Duarte (2015) desafia-nos a entender a relação 

entre a educação formal, a população em situação de pobreza e o fracasso escolar. 

Esclarece-nos acerca das políticas sociais, e como as mesmas devem garantir à 

educação a divisão democrática do sucesso escolar. A investigadora (2015), afirma-nos 

que nos deparamos com uma realidade educacional desigual e que os: 

Estudos nos permitem identificar uma forte correlação entre a situação de pobreza, 

distorção idade/série e dificuldades para a permanência na escola levando ao 

reconhecimento de que os indicadores de fracasso escolar nos conduzem, quase 

https://estudogeral.uc.pt/browse?type=author&authority=rp25064
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sempre, aos mesmos lugares que os indicadores de vulnerabilidade social e pobreza. 

(Duarte, 2015, p.1).  

É unanime que com o decorrer dos anos muitos foram vários os projetos e 

programas criados para que fosse possibilitado o direito à educação na tentativa de o 

tornar universal e igualitário. 

Freitas (2012), referido por Duarte (2015), apresenta numa das suas teses, 

designadamente, a da desresponsabilização da escola relativamente à escolarização 

das camadas populares, e a desresponsabilização do Estado Mínimo, imposto pelas 

políticas públicas atuais, como responsável dos percursos escolares. Parece-nos assim 

fundamental ressalvar a necessidade de a educação estruturar as necessidades 

sentidas por alunos, professores e pais de forma a possibilitar a implementação de 

políticas e programas específicos para necessidades específicas. Desta forma deve 

atribuir-se especial atenção aos alunos em situação de pobreza que, tal como indicam 

estudos mencionados pelo autores, se correlacionam negativamente com o 

desempenho escolar. Nesta perspetiva é fulcral que o desempenho escolar seja 

analisado da ótica da responsabilidade social e não só da responsabilidade escolar. 

Ressalvamos assim que importa existir uma aprendizagem diferenciada e adaptada a 

cada realidade escolar. A escola e a construção dos percursos escolares devem ser 

concebidas e analisadas como uma política pública e social de forma a promover a 

justiça social, apenas seguindo este caminho se conseguirá obter a distribuição 

igualitária do sucesso escolar.  

 

1.2) - Sucesso escolar: Delimitação e conceito 
 

 O sucesso escolar é um assunto bastante pertinente para as escolas, para os 

alunos, e para todos os elementos da comunidade educativa. A designação de sucesso 

escolar é vasta dependendo da perspetiva dos vários autores que a abordam.  

 Tavares & Santiago (2001), mencionados por Silva & Duarte (2012), relatam que 

o sucesso escolar é obtido através dos objetivos que se pretendem atingir e dos 

resultados que se conseguem de facto alcançar.  

Ainda na perspetiva de Tavares & Santiago (2001), citados por Silva & Duarte 

(2012) o sucesso escolar está relacionado com o desempenho dos estudantes. 

Conseguem ter sucesso os que de forma geral satisfazem os padrões estabelecidos e 

https://repositorio.ipv.pt/browse?type=author&value=Silva%2C+Daniel+Marques
https://repositorio.ipv.pt/browse?type=author&value=Duarte%2C+Jo%C3%A3o+Carvalho
https://repositorio.ipv.pt/browse?type=author&value=Silva%2C+Daniel+Marques
https://repositorio.ipv.pt/browse?type=author&value=Duarte%2C+Jo%C3%A3o+Carvalho
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prosseguem nos cursos e têm insucesso os alunos que num determinado período de 

tempo não atingiram, por variados motivos, resultados satisfatórios, não alcançando por 

isso os objetivos ou competências pretendidas. O sucesso escolar está ainda 

condicionado pela visão, ambições e perspetivas que os próprios alunos têm. (Silva & 

Duarte, 2012). 

 Neste seguimento baseando-se em Formosinho (1987), citando Almeida et al. 

(2006), Silva & Duarte (2012), são da opinião que: “os fatores sociais como a família, a 

linguagem, as atitudes face ao conhecimento e à escola, as condições de acesso a 

material didático, a vida social, entre outros, irão influenciar o sucesso /insucesso 

escolar.” (Tavares & Santiago, 2012, p.70). O que nos leva a constatar que existe uma 

série de fatores que influenciam o sucesso ou insucesso escolar do aluno, e que os 

mesmos delimitam o alcance dos objetivos esperados por estes.  

Num estudo acerca da educação democrática e a autonomia das escolas, 

Formosinho & Machado (2012), reportam-se a sucesso escolar como uma 

especificidade obtida pelos alunos por via do currículo oferecido pela escola, que deverá 

ter qualidade a nível da diversificação, flexibilização curricular, organizacional, 

pedagógica, mas ainda pelas avaliações formativas, pela individualização dos percursos 

de aprendizagem e também dos apoios pedagógicos para com os alunos. Os autores 

dão ênfase à importância das características individuais de cada aluno e aos contextos 

dos quais os mesmos são provenientes, tal como o local onde são inseridos, realçando 

ainda as alternativas que as escolas devem criar de forma a irem de encontro aos 

interesses dos alunos e da comunidade que os envolve. (Formosinho & Machado, 2012, 

p. 41).  

Assim torna-se claro que a concretização do sucesso escolar está 

intrinsecamente relacionada com vários fatores e que alguns deles devem ser 

trabalhados pela escola de forma a adequar-se à realidade e necessidades dos alunos, 

sendo que a diversidade e a flexibilização do curriculum individual de cada aluno são 

fulcrais para o sucesso escolar do mesmo.  

 São ainda conhecidas outras perspetivas acerca da temática, tal como a de 

Azevedo (2013, p.2), que refere que existem várias definições para sucesso escolar em 

que este pode ser entendido nos diferentes ângulos:  

(i) sucesso escolar é aquilo que se mede em exames externos e em provas de 

avaliação sumativa; (ii) sucesso escolar é a quantidade de crianças e jovens que 

transitam de ano e de ciclo de estudos; (iii) sucesso escolar é o resultado de um 

https://repositorio.ipv.pt/browse?type=author&value=Silva%2C+Daniel+Marques
https://repositorio.ipv.pt/browse?type=author&value=Duarte%2C+Jo%C3%A3o+Carvalho
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processo de ensino e aprendizagem que proporciona as aprendizagens e a aquisição 

de saberes que estão consignados; (iv) sucesso escolar é uma dinâmica escolar que 

implica todos os seus protagonistas principais – professores, alunos, pais e escola, 

como um todo  e que se ocupa da criação de condições de aprendizagem eficaz por 

parte de cada um e de todos os alunos. (Azevedo, 2013, p.2). 

 Nas várias abordagens descritas dos distintos autores estão inerentes as 

questões avaliativas e as questões com as condições de ensino, da aprendizagem e 

com a diversidade cultural. O que nos leva a ponderar que se por um lado os alunos 

estão sujeitos a avaliação das competências adquiridas na escola, por outro o sucesso 

do seu percurso escolar é também condicionado pela diversidade de fatores que o 

rodeia. 

Na conceção do estudo da experiência da escolarização e da compreensão da 

integração e legitimação de interesses, Silva & Freitas (2006), citados por Duarte (2015), 

revelam-nos que “quanto mais pesa sobre a criança ou sobre o jovem a imagem da 

trajetória pré-concebida mais facilmente os ‘índices de fracasso’ são acionados como 

‘componente de prova’ da incompatibilidade previsível entre ‘os que fracassam’ e os 

signos de sucesso”. (Duarte, 2015, p.5). Perante esta análise facilmente confirmamos o 

que havíamos analisado anteriormente que existe uma relação entre a educação e a 

população com indícios de pobreza. 

 Explicita-nos Pereira (2015) que o rendimento e o sucesso escolar são 

resultantes da conduta e atitudes tidas pelos alunos durante o processo de ensino-

aprendizagem. Condutas estas que podem ser reflexo dos mais diversos fatores quer 

internos quer externos, quer positivos, quer negativos, tando desejáveis e adequados 

como indesejáveis e inadequados, a saber: fatores de natureza cognitiva, emocional, 

motivacional, volitiva da personalidade. Todos eles resultantes dos contatos entre 

professores e alunos, alunos e alunos, alunos e grupo turma e alunos e estrutura 

familiar. Devemos ainda referenciar neste ponto que uma das principais causas 

apontadas para o fraco sucesso escolar está relacionada com as dificuldades de 

aprendizagem, e que nestas situações devem ser atribuídas especial importância à 

aptidão do aluno para aprender e à sua motivação para estudar, para as tarefa escolares 

dando enfoque ao interesse do aluno ao seu processo de estudo. É certo que ainda nos 

dias que correm o rendimento escolar, e por consequência o sucesso escolar é 

manifestado através de valores qualitativos que se transpõem em quantitativos e que 

por consequência assumem sempre uma expressão numérica distintiva.  
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 Nesta continuidade de acordo com Benavente (1990), citado por Pereira (2015), 

importa afirmar que: “A problemática do sucesso escolar e do insucesso escolar é 

relativamente recente, tendo porventura, surgido com o alargamento do acesso à escola 

primária por toda a população que se encontra na idade considerada oportuna à 

frequência escolar.” (Pereira, 2015, p. 526). O que significa que o sucesso do aluno tem 

intrínseco ao mesmo a sua realidade e a realidade da instituição a que pertence, 

podendo as mesmas ser bastante díspares entre alunos. Neste sentido é fundamental 

ressalvar que o sucesso escolar é também delineado de acordo com indicadores que 

se diversificam em conformidade com as diferentes conjunturas. É ainda relevante a 

posição do autor (2015), quanto ao facto do insucesso escolar poder ser analisado por 

diferentes ângulos, contudo, o corpo docente tendencialmente confere-o à falta de 

suporte, motivação e capacidade dos alunos, ao qual adiciona ainda o disfuncionamento 

das organizações educativas, familiares e sociais. Na face oposta, os pais consideram 

também os docentes responsáveis pela falta de motivação dos alunos. Desta forma o 

insucesso escolar tem intrínsecas questões individuais do aluno e do professor. Conclui-

se assim que o rendimento e o sucesso escolar são decorrentes do harmonia e da 

adequação de fatores internos e externos que exercem influência em todo o processo 

de aprendizagem do aluno. Nesta linha de coerência é-nos explicado por Pereira (2015) 

que o rendimento escolar dos alunos, designadamente, o insucesso escolar, não é 

oriundo apenas em perturbações internas e individuais que se traduzem em dificuldades 

de aprendizagem, assim menciona-nos o autor (2015) que: 

O insucesso escolar e educativo pode ter lugar em alunos com desenvolvimento 

normal das suas condições internas responsáveis pela aprendizagem, sendo 

consequência de factores, ainda que individuais, mais centrados no arco da interacção 

do sujeito com os diversos contextos do mundo envolvente. (Pereira, 2015, p. 527).  

 Assim sendo o insucesso dos alunos prende-se com problemas de 

aprendizagem que podem ser oriundas das suas aptidões a nível cognitivo, das suas 

vivências emocionais familiares, porém, existem outros alunos com os quais o insucesso 

escolar se encontra diretamente relacionado com a falta de dedicação, de motivação 

para o estudo e para todas as tarefas de carácter escolar. Nestas situações verificam-

se casos de alunos que ao desemprenharem tarefas de carácter lúdico mostram um 

empenho e rendimento notório. Conclusivamente no seu estudo, Pereira (2015), atesta 

que as várias situações de insucesso experienciadas pelos alunos incitam à diminuição 

da autoestima, ao desconformo interior que levam os alunos a evitar desempenhar 

tarefas com a intenção de não serem julgados pelas suas autênticas aptidões, mas sim 

pelas suas motivações negativas. O desenvolvimento deste comportamento conduz a 
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que os outros atribuam a causa do insucesso escolar e da incapacidade do aluno à sua 

falta de interesse e motivação. Todavia, na perspetiva do aluno, este reconhece a 

proteção da plenitude da sua autoestima. 

 Todos os estudos analisados e referenciados acerca do percurso escolar e de 

sucesso escolar posicionam-nos na pesquisa de percursos escolares que sejam 

alternativos a alunos que de diversas formas possam ver o sucesso do seu percurso 

escolar afetado, e que através dos percursos alternativos possam promover a sua 

inclusão e o sucesso educativo e para que possam futuramente adquirir competências 

e oportunidades superiores.  

1.3) – Conceito de Aluno e Seu Significado 
 

Em torno dos vários conceitos de alunos existentes, importa primeiramente 

clarificar que de acordo com Albuquerque et al. (2004): “O Ser aluno e o Ser do aluno 

são no conjunto uma realidade psicossociológica que tem que ser entendida na sua 

globalidade, como resultado da interação com a família, escola e grupo social”. 

(Albuquerque et al., 2004, p.150). Cabimentando o que anteriormente foi referido, e de 

acordo com o autor (2004), faz-nos sentido salientar que a desmotivação é considerada 

como um efeito, para o qual se deve investigar causas que não sejam apenas as 

psicológicas, mas sim relacionadas com a interação entre o Ser aluno e a cultura da 

escola. 

Lemos (1997), citado por Albuquerque et al. (2004), acautela-nos que os alunos 

atuam de acordo com as suas motivações e objetivos que se prendem com: prazer, 

aprendizagem, trabalho, adequação, relacionais, disciplinares e avaliação. Desta forma 

o Albuquerque et al. (2004), considerando o princípio de que o aluno está na base de 

tudo, uma vez que para ensinar é necessário aprender, referencia-nos que “Nascemos 

alunos, crescemos alunos e morremos alunos. Contudo, se o ”aluno essencial” aprende, 

alguém ou alguma coisa ensina. Considerando que a Vida pode ser personificada como 

sendo a Natureza: esta sim, é a primeira mestra de todos nós.” (Albuquerque et al. 2004, 

p.151). Neste sentido, somos elucidados para o facto da figura do professor e do aluno 

nascerem em simultâneo, não obstante, a aprendizagem do aluno está relacionada com 

os vários contextos reais na qual a aprendizagem ocorre, que podem fomentar o aluno 

e fortalecer as diversas dimensões da sua personalidade, designadamente, a biológica, 

psicológica, social e cultural. Assim, podemos afirmar, em concordância com o estudo 

do autor (2004) que a aprendizagem surge como forma de nos adaptarmos e 

respondermos de melhor maneira aos dilemas que surgem diariamente. A 
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aprendizagem tem intrínseca a capacidade de controlar e compreender a realidade, não 

nos cingindo apenas a refletir sob a mesma. Apreender, é considerado uma 

incumbência difícil, sendo também fator de peso as transformações sociais 

consecutivas a que os alunos, e todos nós, estamos sujeitos. Todavia, constatamos que 

o ser aprende até ao momento da sua morte, e essa aprendizagem leva-o a transformar 

o seu comportamento, pelo que o ser humano nunca pode considerar a sua 

aprendizagem como terminada, mas sim em constante construção. Evidenciando 

novamente, a figura do aluno, importa ressaltar que no processo de aprendizagem o 

mesmo é também interveniente no papel do professor, que com o desenrolar do tempo 

desenvolverá a sua prática educativa. De forma conclusiva, no seu estudo, Albuquerque 

et al. (2004), expõe-nos que: 

A condição de ‘Ser Aluno’ acompanha-nos desde o nascimento ao longo de toda a 

vida. Aprender é uma capacidade inata que nos permite desenvolver em todos os 

sentidos, de forma a nos auto-construirmos e nos adaptarmos aos diferentes 

obstáculos que se atravessam no nosso caminho. (Albuquerque et al., 2004, p.153).  

 Com a evolução dos tempos, verifica-se que houve alterações significativas 

quanto à imagem do aluno na escola, não sendo já percecionado como um ser imóvel 

e deslocado do seu meio, contudo, é ainda percecionado como o centro do ensino e 

da aprendizagem. Em todo este processo é primordial compreender o caminho da 

aprendizagem, através dos diversos tipos de conhecimento (si próprio, de apreender, 

processo utilizado com sucesso, interesse do conhecimento acerca do qual se 

pretende aprender). À posteriori de uma análise cuidada acerca da figura do aluno, é 

relevante salientarmos que este deve ser entendido como algo em construção, o 

próprio aluno desenvolve a sua obra, sendo sem margem de dúvida um ser humano, 

e sendo o ser humano um ser de carácter social. 

Numa outra perspetiva, a de Pereira (2015), o conceito de aluno em análise é 

demarcado por: 

O aluno como Ser humano é multifacetado, em cuja estrutura interior actua uma 

multiplicidade de factores, cada um deles exercendo maior ou menor grau de 

determinação dos seus comportamentos nas diversas situações da vida, em geral, e 

da actividade escolar e de aprendizagem em particular. (Pereira, 2015, p.526).  

Nesta prossecução, o autor (2015), afirma que o rendimento, sucesso escolar e 

insucesso escolar é resultante de comportamentos e atitudes adotadas pelos alunos no 

seu processo de ensino-aprendizagem. Neste sentido, é nos clarificado que o mesmo 
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pode traduzir reflexos positivos ou negativos motivados por fatores internos ou externos. 

Estes fatores podem ser de diversas ordens, designadamente, cognitivos, emocionais, 

motivacionais, volitivos de personalidade, e da interação entre professores-alunos, 

alunos-alunos, alunos-turma e alunos-família. Fatores estes, que fazem toda a diferença 

na posição escolar do aluno e consequentemente no rendimento e sucesso escolar do 

mesmo. 

2) – Perspetivas Futuras dos Alunos 

2.1) – A Construção de Projeto de Vida e a sua Importância 
 

As conceções relacionadas com os jovens, a adolescência, as transformações e 

os processos de criação de identidade têm intrínsecos processos de mudanças e 

estruturações evidentes. Vários investigadores ressalvam nos seus estudos que este 

período de mudança é gerador de procuras, medos e inseguranças. 

Nascimento (2002) analisou no desenvolvimento do seu estudo as diversas 

dimensões e reflexões dos adolescentes e a forma como as mesmas se repercutem na 

forma como os mesmos constroem o seu projeto de vida. O autor (2002) evidencia-nos 

que o projeto de vida é: “formado por um conjunto de representações construídas entre 

os sabres que organizam a cultura e os demais saberes produzidos em outros 

segmentos sociais, que participam juntamente com aqueles de dinâmica psicossocial 

dos grupos”. (Nascimento, 2002, p. 266). O que significa, na perspetiva do mesmo, que 

o projeto de vida é basilar e determina a forma como o jovem se inclui socialmente, com 

ambição ao bem-estar e felicidade. É ainda neste seguimento que o projeto de vida nos 

é apresentado como objeto de representação social, considerando que este se forma 

através de conhecimentos construídos socialmente. Assim constatamos que as 

imagens e representações das mesmas face à perspetiva de vida futura dos jovens se 

concebem em contextos histórico de valores e regras que se pronunciam na forma de 

sentir, pensar e agir relativamente ao planeamento da forma de vida futura. 

O conceito de projeto de vida, perspetivado pela visão antropóloga, considerado 

por Velho (1994), reportado por Dias & Soares (2008) defende que: “ (…) a noção de 

projecto pode ajudar na análise de trajectórias e biografias enquanto expressão de um 

quadro sócio-histórico, sem esvaziá-las arbitrariamente de suas peculiaridades e 

singularidades.” (Dias & Soares, 2008, p. 167). Demonstrando através desta posição a 

importância da construção de um projeto de vida. Desta maneira, o conceito de projeto 

de vida é utlizado como uma diretriz coletiva, gerada por ponderações que o indivíduo 



33 
 

pode tecer acerca das circunstâncias e do contexto em que está integrado. Facto este, 

que Castel (1998), argumentado por Dias & Soares (2008), afirmam que pode resultar 

em dificuldades de toda a ordem, pois: “(…)  para pensar o futuro o sujeito necessita de 

certa estabilidade no presente.” (Dias & Soares, 2008, p. 167). Através desta análise 

compreendemos que os projetos de vida são essenciais para os jovens, e que a 

ausência dos mesmos encontra-se relacionada com a insegurança social dos mesmos, 

de caracteriza de forma geral a condição da grande parte das pessoas que vivem no 

século XXI.  

A construção de um projeto de vida entende-se como um processo de 

desenvolvimento pessoal e social. Segundo a visão de Marcelino et al. (2009), na 

conceção de um projeto de vida de um jovem ou adolescente: “Considera-se, assim, 

que o adolescente esteja preparado para iniciar essa construção após ser capaz de 

formar sua identidade, compartilhá-la com o grupo e comunicar sonhos, desejos, planos, 

metas.” (Marcelino, et al. 2009, p.545).  

Catão (2001), citado por Marcelino, et al., (2009), clarifica projeto de vida como: 

“a intenção de transformação da realidade, orientado por uma representação do sentido 

dessa transformação, em que são consideradas as condições reais na relação entre 

passado e presente na perspetiva de futuro”. (Marcelino, et al. 2009, p. 547). Analisando 

o conceito exposto pelas autoras, entendemos que o projeto de vida é um processo 

experienciado desde a época da infância, logo que o indivíduo aprenda a sua condição 

social através da família e da comunidade. Com a experienciação de vivências a 

construção do projeto de vida vai sendo pautada por reflexões críticas individuais que 

geram possibilidades e impossibilidades de situações de superação de realidade futura.  

Ainda de acordo com Catão (2001), mencionado por Marcelino, et al. (2009), “A 

construção do projeto de vida é uma configuração humana do ser cidadão, sujeito de 

sua história individual/social, uma criação analítica, crítica e articulada”. (Marcelino, et 

al., 2009, p. 547). Esta definição surge na medida em que cada indivíduo constrói-se 

enquanto cidadão, contudo, tem intrínseco a ele próprio uma infância, a pertença a uma 

família, a exposição a determinadas vivências pessoais e sociais, que são fatores 

responsáveis e pela construção da história do próprio indivíduo enquanto cidadão. Por 

vezes podem ser vivências pautadas por possibilidades, outras vezes por 

impossibilidades de superação. Apraz-nos assim acautelar que na visão destes autores 

a conceção de projeto de vida é delineada como um processo que resulta da prática, 

envolvendo nesse sentido dimensões relacionadas como a socio afetiva, sociocognitiva 

e espaço temporal. Constatou ainda a pesquisa das autoras e pelos estudos analisados 

pelas mesmas que o projeto de vida não é unicamente a vontade pessoal, as 
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circunstâncias, nem tão pouco as características individuais ou da sociedade, é sim a 

inseparabilidade de todos estes factos que conduzem à construção de um projeto. Nesta 

construção o sujeito principal é o indivíduo que num processo constante interage com o 

mundo e com a diferença.   

O conceito de projeto de vida adotado por D´Aurea Tardeli (2010), surge como 

um elemento fundamental na construção da personalidade moral. Numa das suas 

análises de investigação projeto de vida foi-nos clarificado: “(…) como uma estrutura 

psicológica, que reflete as direções centrais do indivíduo, que determinam sua posição 

e pertencimento a uma sociedade concreta”. (D´Aurea Tardeli, 2010, p. 61). 

Considerando a análise de La Taille (2009), D´Aurea Tardeli (2010), faz ressalva ao ato 

de valorizar, como sendo uma experimentação humana, que se encontra no cerne da 

escolha da vida que pretendemos ter. La Taille (2009), citado por, D´Aurea Tardeli 

(2010), relativamente à construção de projeto de vida, refere-nos: “ (…) a construção de 

um plano de vida, nada mais é, do que dar prioridade a certos valores, escolher o que 

é melhor e evitar o que é prejudicial para se chegar à meta destinada”. (D´Aurea Tardeli, 

2010, p. 61). Nesta definição é evidenciado uma vez mais que a construção do projeto 

de vida é delimitada por um conjunto de fatores e de escolhas feitas pelo indivíduo que 

são determinantes para a construção do mesmo. A noção de projeto de vida defendido 

surge ligado ao contexto social, quer no presente, quer na perspetiva de futuro, estando 

o seu formato, conteúdo e direção repletos de valores. No método de investigação 

utilizado na sua pesquisa, D´Aurea Tardeli (2010), apurou ainda que o projeto de vida é 

caraterizado pela sua temporalidade, justificando a mesma com a relação entre a 

conceção e a utilização do presente face às expetativas do futuro. Portanto, o tempo é 

considerado essencial na estruturação dos projetos de vida, pelo que a forma como os 

jovens dispõem os seus desejos para o futuro, fazem notar os seus estilos e condições 

de vida na sociedade na qual se encontram inseridos.  

Por sua vez, Dantas e Ciampa (2014), num estudo que se focou no projeto de 

vida, a identidade política e o caminho para a emancipação, concluíram que ao 

analisarem o projeto de vida de um sujeito, consegue-se conhecer mais acerca da sua 

postura relativamente à sua vida. Esta postura, dizem-nos os autores, podem ter duas 

vertentes: a de refém ou a de protagonistas. A análise do projeto de vida permite ainda 

saber se o sujeito é instigado pelas políticas de identidade, ou se existem sinais de 

desenvolvimento de identidade política. A investigação permitiu analisar a existência e 

perceção de um projeto de vida autónomo, baseado numa identidade política, o que 

beneficia a emancipação do indivíduo. São-nos assim adiantadas algumas hipóteses:  
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O sujeito pode submeter-se às políticas de identidade que limitam os projetos de vida 

direcionados para a emancipação, subjugando-se à imposição do sistema, ou o sujeito 

torna-se protagonista, lutando pela emancipação e por um projeto de vida autónomo. 

Nesta segunda opção é essencial a existência de um projeto de vida e do 

desenvolvimento da identidade política do sujeito.  

Neste seguimento Ciampa (2009), aludido por Dantas & Ciampa (2014), 

afirmam: “Ter um projeto de vida faz com que o indivíduo relacione de forma mais 

concreta a atividade e a consciência com a sua identidade (Dantas & Ciampa, 2014, 

p.150). O que significa que o individuo é consciente das suas ações e consegue atribuir-

lhes sentido adequado. É ainda constatado pelo estudo que os sujeitos que não têm um 

projeto de vida vivem de certa maneira subordinados às condições exteriores que têm 

uma grande influência sob as suas vidas. Nesta sequência deve ser efetuada a ressalva 

de que quando os sujeitos têm consciência do seu projeto de vida, passam a vivenciar 

uma sensação de autonomia.  

Considerando o conceito de projeto de vida contextualizado na área da 

Psicologia Histórico-Cultural, explanado por Abrantes & Bulhões (2016), exposto Costa 

et al. (2019), o mesmo é enquadrado como um dos temas principais dos jovens, que se 

encontra ligado à formação profissional, à procura de autonomia no campo de trabalho 

e ainda se encontra relacionado com relações sociais e afetivas.  

Explicita-nos os autores Costa et al. (2019) que a “construção do projeto de vida 

exige uma ação consciente por parte do jovem, que deve estabelecer objetivos e metas 

a curto, médio e longo prazos” (Costa et al., 2019, p. 6). Neste seguimento Leal & 

Mascagna (2016), mencionados por Costa et al. (2019), falam-nos que a construção do 

projeto de vida do jovem inicialmente revela ser um plano idealizado que se vai 

cimentando, uma vez que o jovem vai tomando consciência das possibilidades da sua 

concretização. É também nesta sequência que Maia & Mancebo (2010), mencionados 

pelo autor (2019), atestam que é a partir das vivências que os sujeitos iniciam a 

construção dos seus projetos de vida, sendo a mesma uma construção empreendedora 

na medida em que têm inerente à mesma o contexto social, cultural e económico, 

correspondendo todos eles a um percurso delineado, avaliado e reorganizado pelos 

próprios sujeitos. Desta forma podemos assegurar que a construção do projeto de vida 

está sujeita à qualidade das propostas dos sujeitos durante a sua composição, sendo 

as mesmas que condicionam o restante. Em concordância com os autores constatamos, 

através das suas pesquisas, que as medidas socioeducativas devem proporcionar aos 

jovens possibilidades para a criação dos seus projetos de vida. As mesmas devem surgir 
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intencionalmente através de ações estruturadas direcionadas para trabalho pedagógico 

que motive o desenvolvimento global dos interesses dos jovens.   

É ainda neste seguimento que Oliveira et al. (2015), referido pelo autor Costa et 

al. (2019), referenciam a importância do projeto pedagógico na vida dos jovens. Na 

teoria defendida pelos investigadores as atividades genéricas utilizadas apenas para 

ocupar o tempo têm repercussões na vida dos jovens, nomeadamente, ao nível da 

redução do trabalho, a atividades técnico burocráticas que são sintetizadas a relatórios 

técnicos e a encaminhamentos para a rede de atendimentos. Neste sentido, é perdida 

a ação pedagógica transformadora tão importante para os jovens.  

Assim ao refletirmos acerca do projeto de vida, podemos afirmar que as vivências 

passadas e atuais revelam-se essenciais para a sua construção. 

2.2) - Contextualização acerca do Percurso Curricular 
Alternativo (PCA) 
 

Após uma análise cuidada, e a fundamentação assente em diversos autores que 

vão de encontro à ideologia que os percursos escolares dos alunos podem ser afetados 

por fatores externos à escola, o que leva os mesmos a condicionarem o seu futuro, 

julgamos necessário efetuarmos uma breve contextualização acerca dos Percursos 

Curriculares Alternativos (PCA), de como estes surgem no sistema de ensino português 

e nascem como promotores da inclusão e do sucesso educativo. Os PCAS enquadram-

se na alínea a), do n.º 2, do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 139/2012. (Diário da República 

n.º 129/2012, Série I de 2012-07-05). 

O sistema de ensino em Portugal está focalizado no sucesso do aluno e em dar 

ao aluno, através da escola, todos os recursos para que possa alcançar esse sucesso. 

Dos vários recursos existentes surgem os Percursos Curriculares Alternativos (PCA) 

que se apresentam como “uma medida de promoção do sucesso educativo, no ensino 

básico. Trata-se de uma oferta específica de natureza complementar a outras existentes 

tendo em vista a inclusão social e o cumprimento da escolaridade obrigatória.” “Os PCA 

destinam-se aos alunos dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico com dificuldades de 

aprendizagem, insucesso escolar, risco de exclusão social e/ou abandono escolar.” 

(Direção Geral de Educação – DGE, 2020). 

Segundo o Ministério da Educação (Direção Geral de Educação), os PCA são 

tidos como medidas de reorientação do percurso escolar sempre que se confirmem 

retenções e sempre que sejam considerados como a medida mais ajustada ao percurso 
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escolar dos alunos. Nos critérios da constituição da turma, o Percurso Curricular 

Alternativo, é uma medida de promoção do sucesso educativo no ensino básico. A 

criação desta turma é uma oferta específica de natureza complementar a outras já 

existentes tendo em vista a inclusão social e o cumprimento da escolaridade obrigatória.  

No enquadramento legal exposto, e na sequência de tudo o que abordámos, faz 

sentido salvaguardarmos que esta medida existe com o intuito de integrar alunos que 

por vários motivos não desenvolveram um percurso escolar expetável, não atingindo 

por isso os resultados esperados e ainda como forma de evitar o abandono escolar 

precoce. Espera-se com esta medida que os alunos, com mais ou menos dificuldades, 

consigam concluir com objetivos ajustados às caraterísticas da turma o ciclo de ensino. 

3) – Enfoque Social 

3.1) – O Papel do Assistente Social na Escola 
 

Payne (2014), na sua abordagem acerca das redes sociais em Serviço Social, 

refere-nos que de forma abrangente os assistentes sociais são responsáveis por 

estabelecer ligações comos serviços e de ordená-los, ou ainda de despoletar a 

participação das pessoas em situações decisórias que as influenciem. Sendo importante 

a ressalva que o autor (2014) nos faz de que: “Os assistentes sociais também 

pretendem construir capacidades de resiliência nas comunidades para que sejam 

capazes de enfrentar pressões e dificuldades, e isso significa fortalecer as redes dessas 

comunidades.” (Payne, 2014, p.181). Menciona-nos Payne (2014), que o assistente 

social trabalha em rede, por exemplo, se trabalha com uma criança, também com os 

seus pais e com os irmãos dela, e possivelmente trabalha ainda com a escola da 

criança, e com os técnicos que aí desenvolvem trabalho. Esta ideologia de assistente 

social esclarece-nos que todas as intervenções do Serviço Social exigem o 

estabelecimento de redes. 

De acordo com Caria et al. (2005), citado por Barreiros (2015), num estudo 

acerca das profissões sociais, é reconhecido que os trabalhadores sociais desenvolvem 

trabalho em estruturas organizadas formais e hierarquicamente organizadas, com meios 

burocratizados de forma a conseguirem alcançar objetivos que se refletem em 

benefícios específicos para os indivíduos ou famílias acompanhadas. Constatamos 

através do estudo analisado (2015), que: 
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 O Serviço Social é um saber, associado às Ciências Sociais e Humanas e ao 

humanismo. Esta profissão, com mais de um século de existência em todo o mundo, 

foi formalmente considerada como tal por Mary Richmond, no início do século XX 

(Richmond,1922). (Barreiros, 2015, p.2012). 

 Não obstaste do que anteriormente foi mencionado, é exposta ainda a definição 

de Serviço Social na perspetiva de Carvalho (1998), referida por Barreiros (2015), como:  

(…) um saber no âmbito das Ciências Sociais e Humanas e uma prática social que se 

desenvolve na sociedade, com competência científica e técnica, com uma relativa 

autonomia de critérios e, consequentemente, com uma responsabilidade social na 

qual os direitos humanos e a justiça social se destacam.  (Barreiros, 2015, p. 212). 

Podemos assim garantir que a profissão do Serviço Social está diretamente 

relacionada com os direitos humanos e com os direitos sociais. De acordo com Barreiros 

(2015), e caminhando na ligação do Serviço Social e a educação, apraz-nos ressalvar, 

de acordo com a autora (2015) que o direito ao ensino, com igualdade de oportunidades 

de acesso e ao êxito escolar foram apontados desde 1976 na Constituição da República 

Portuguesa. A partir de 1976 foi então instituída a escola pública.  

 Ritter et al. (2009) e Núncio (2010), citados por Barreiros (2015), referem-nos na 

sua análise acerca do profissional de Serviço Social e os Agrupamentos TEIP 

(Territórios Educativos de Intervenção Prioritária) que: 

 O profissional de Serviço Social nas escolas, quer tenha uma intervenção direta, ou 

indireta, tem um papel: ser um recurso específico em termos de conhecimentos e de 

competências, para potenciar aos alunos, famílias e comunidade suporte social, 

emocional, comportamental e de adaptação. (Barreiros, 2015, p. 215). 

  A intervenção supra apontada é explicável pelo facto de o assistente social na 

escolar desenvolver determinadas competências relacionadas com o manter relações 

de colaboração com a comunidade educativa e os diversos intervenientes, intervir na 

diversidade cultural, desenvolver trabalho com famílias e crianças socialmente 

desfavorecidas e vulneráveis. Carmo (2011) aludido por Barreiros (2015) explana-nos 

ainda que em Portugal não é contestado o princípio da igualdade de acesso à educação, 

instituído e garantido pela Constituição da República Portuguesa, contudo, uma criança 

proveniente de uma família em situação de exclusão social, com dificuldades ao nível 

da alimentação, sem acesso ao material escolar, com algumas lacunas ou físicas ou 

emocionais, tem que fazer um enorme esforço para conseguir obter sucesso escolar. 

Esta tarefa torna-se ainda mais difícil para alunos de culturas diferentes, como os alunos 
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de etnia cigana ou para alunos cujo a língua materna é diferente. De acordo com Canário 

et al. (2001), mencionado por Barreiros (2015) é neste seguimento que surge o 

Programa TEIP, sendo um programa com objetivos bem estruturados e delineados, que 

surge em meios caracterizados por fragilidade económica das famílias, baixa 

escolarização, elevada taxa de desemprego, carências económicas e outras, elevado 

número de famílias dependentes do Rendimento Social de Inserção (RSI), famílias 

desestruturadas, e situações de marginalidade e delinquência. 

Barreiros (2015) refere que o Assistente Social numa escola TEIP desenvolve o 

seu trabalho integrando uma equipa multidisciplinar na qual desempenha funções 

bastante diversas, tais como: tutorias, assessorias de carácter comportamental, 

combater carências socioeconómicas faz famílias, auxiliar os alunos nas necessidades 

básicas (alimentação, saúde e higiene), desenvolvimento de competências sociais na 

comunidade educativa. Todas estas funções requerem do assistente social uma grande 

articulação dentro e fora do agrupamento, efetuando por isso uma articulação com toda 

a comunidade. É ainda da responsabilidade do assistente social escolar o 

acompanhamento de alunos vulneráveis como emigrantes, alunos com carências 

sociais e económicas, alunos com problemas de integração, com elevado registo de 

absentismo ou ocorrências disciplinares, e ainda com problemas familiares ou vítimas 

de maus-tratos.   

 Assim através da análise de Barreiros (2015) entendemos que o profissional de 

Serviço Social, inserido num Agrupamento de Escolas TEIP e numa equipa 

multidisciplinar, cria laços com toda a comunidade educativa e com os parceiros locais, 

prestando solidariedade às famílias carenciadas e fomentando competências sociais e 

pessoais nos alunos e nas suas famílias. Pelo que: “ Ao profissional de Serviço Social 

num agrupamento TEIP requer-se intervir nos problemas momentâneos dos alunos e 

respetivas famílias (…).” (Barreiros, 2015, p. 222). Esta ideologia vai ao encontro do 

defendido por Payne (2014), que afirma que a profissão em Serviço Social exige o 

estabelecimento de redes na sua intervenção. Torna-se assim esclarecedor e unanime 

na opinião de Payne (2014) e Barreiros (2015), o facto de o Assistente Social ser 

potenciador de redes, estabelecendo pontes e estreitando laços.  

Nesta continuidade de ideias, apraz-nos transcrever Carias et al. (2005) citados 

por Barreiros (2015) quando é mencionado que “A missão do profissional de serviço 

social passa pela utilização do maquinismo social, dos recursos técnicos e sociais, mas 

acima de tudo ser a alma que humaniza a  rodagem do mecanismo.” (Barreiros, 2015, 

p. 211). Esta afirmação traduz uma vez mais a importância das redes estabelecidas, da 
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comunicação, da criação de laços e do humanismo que está inerente à profissão do 

assistente social. 

 Resumidamente, através do estudo em análise (2015), podemos atestar que em 

Portugal, o princípio da igualdade de oportunidade no acesso à educação é instituído 

legalmente pelo Estado. No entanto, no contexto de um agrupamento de escolas TEIP, 

o sucesso educativo exige uma maior esforço dos alunos, das famílias e da escola, 

sendo essencial o papel do assistente social que cria laços com a comunidade educativa 

e o meio envolvente. Por este motivo o Assistente Social tem uma grande importância 

no acompanhamento dos alunos e das suas famílias na escola. De referir, contudo, que 

a intervenção social pode ser mais ou menos notória a curto, médio e até mesmo a 

longo prazo.  

 Refere-nos ainda Carvalho (2018) que o Serviço Social nas escolas e a inserção 

dos profissionais desta área foram notoriamente maiores na sequência do surgimento 

do TEIP e dos gabinetes de apoio aos alunos e às famílias que foram criados por este 

projeto. A partir desta altura verificou-se com crescente número de profissionais de 

Serviço Social a trabalhar nas Escolas.  

 Assim e continuando a nossa exposição com o enfoque no Serviço Social e nas 

Escolas, é relevante mencionar-nos que na ideologia de Carvalho (2018): “A escola de 

hoje promove o sucesso educativo dos estudantes, prevenindo o abandono escolar 

precoce e o absentismo e combatendo a indisciplina. Preocupa-se com a mediação de 

conflitos entre estudantes e entre estes e os professores.” (Carvalho,2018,p. 10). Neste 

sentido o papel do Assistente Social nas escolas é um constante desafio, tendo de 

conceber estratégias que promovam os alunos na sociedade e o sistema educativo.  

 Em consonância com Amaro & Pena (2018), os assistentes sociais em meio 

escolar não trabalham apenas com as situações de crise, de indisciplina, e de insucesso 

escolar, mas também promovem a cultura de ensino, e as aprendizagens. Explicam-nos 

ainda os autores (2018) as diferenças apontadas por Huxtable (1998). Huxtable (2018) 

citado por Allen-Meares, Montgomery e Kim (2013), mencionados por Amaro & Pena 

(2018) explicam-nos que: “ em quase todos os países, a intervenção dos assistentes 

sociais na escola responde às necessidades comportamentais, emocionais, familiares 

e da comunidade que estejam relacionadas com a educação do estudante.” (Amaro & 

Pena, 2018, p.28). Fica assim clarificado que o papel do assistente social em contexto 

escolar não se cinge à solução de situações de crise, mas também em diligenciar 

condições ao aluno para o seu progresso académico e prover o encaminhamento de 

serviços a alunos e às suas famílias, fazendo assim face a algumas situações que 
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necessitam de ser satisfeitas. Ressalvam ainda os autores (2018), a importância da 

relação entre os assistentes sociais e a direção das escolas, que por vezes parece não 

ser conhecida. Contudo, a intervenção do assistente social é considerada um desafio 

na medida em que a mesma não se centra apenas no aluno e nas barreiras encontradas 

ao progresso do mesmo, mas também se encontra direcionada para a família, tornando 

assim a intervenção do profissional mais ampla.  

 Amaro & Pena (2018), particularizam ainda a intervenção do assistente social na 

escola e a sua relação com a comunidade, que de acordo com Wilson (2007), citado por 

Amaro & Pena (2018):  

 O Serviço Social na escola tem igualmente uma intervenção com a comunidade ao 

(…) construir e utilizar o poder coletivo para a mudança, fortalecendo as ligações entre 

os diferentes membros da comunidade na identificação e na resposta das 

necessidades dessa comunidade. (Amaro & Pena, 2018, p. 36).  

Mais uma vez, e tal como anteriormente foi citado, somos elucidados para a 

importante articulação efetuada pelos assistentes sociais com a comunidade, com a 

qual se estabelece parcerias de forma a ser efetuada uma intervenção articulada e 

continuada. Ainda neste seguimento importa salientar de acordo com Wilson (2007), 

citado por Amaro & Pena (2018) que o assistente social intervém com sistemas que 

consigam impossibilitar a igualdade de oportunidades das crianças. O que se traduz 

numa: “(…) preocupação com as questões da pobreza, literacia, formação e emprego 

e o desenvolvimento comunitário.” (Amaro & Pena, 2018, p. 37). 

Na sequência das investigações analisadas anteriormente torna-se pertinente 

aprofundar-nos a abordagem clara acerca do papel do assistente social na escola, e 

das funções que desempenha em âmbito escolar, de acordo com Ritter et al. (2009), 

referido por Carvalho (2018): “ O assistente social é um recurso específico numa escola, 

em termos de conhecimento e competências, que permite dar aos alunos, famílias e 

comunidades algum suporte social, emocional, comportamental e de adaptação.” 

(Barreiros & Serra, 2018, p.43). 

Ainda segundo Ritter et al. (2009), indicado por Barreiros & Serra (2018):  

As atividades desenvolvidas no âmbito do Serviço Social, em meio escolar, são 

dinâmicas, com um historial de múltiplas influências (…) De facto, o assistente social 

numa escola poder ser entendido enquanto recurso específico, prestador de suporte 

social, emocional, comportamental e de adaptação. (Barreiros & Serra,2018, p.59). 
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Tal como anteriormente foi mencionado, é neste contexto educativo que surge o 

profissional de serviço social nas escolas, que desenvolve a sua prática com alunos, 

com pais, com familiares e com os restantes elementos da comunidade educativa. De 

acordo com Barreiros & Serra (2018), os assistentes sociais desenvolvem as suas 

atividades, em escolas TEIP, atuando na prevenção de comportamentos de riscos, na 

mediação escola, família e comunidade e na promoção do acesso a recursos sociais, 

efetuando encaminhamentos necessários. O assistente social surge-nos assim, como 

um promotor dos direitos humanos, especificamente neste caso, do direito de acesso à 

educação. Cabe ao assistente social escolar intervir junto do sistema educativo, quando 

por qualquer razão esses direitos não estiverem garantidos. 

Em concordância com Carvalho (2015), citado por Barreiros & Serra (2018), o 

assistente social nas escolas tem um papel fundamental em projetos diferenciados e no 

incentivo aos vínculos das relações na comunidade educativa e na comunidade e 

entidades que operam na mesma. Este é mais um dos pontos basilares da profissão do 

assistente social em meio escolar, que transparece a importância do trabalho 

desenvolvido quer em contexto escolar quer com o meio envolvente. Uma vez mais é 

reforçada a relação de aluno, família e escola, mas também o estreitamento de laços 

com a comunidade.  

Importa ainda ressalvar ainda de acordo com Amaro (2012), citado por Barreiros 

& Serra (2018), que a identidade do assistente social é diferenciada, não sendo por esse 

motivo estagnada, o que significa que se encontra em constante mutação, sendo 

orientada em diversos sentidos e perspetivas.  

No seguimento da nossa abordagem acerca da intervenção do profissional de 

serviço social na área da educação, cremos ser relevante analisarmos a ideologia de 

Duarte (2018), que nos refere que em contexto escolar a primeira função do assistente 

social é efetuar o diagnostico e a identificação motivos que conduzem ao abandono 

escolar e a outros que inviabilizam a criança/adolescente de beneficiar de bens que à 

partida são uma garantia por direito, como é o exemplo da alimentação e do descanso. 

Nesta linha de ideologia, é reforçada a importância do trabalho em rede efetuado pelo 

assistente social, com os alunos, as suas famílias e toda a comunidade envolvente. 

Sendo também clara a procura, por parte do assistente social, da garantia aos acesso 

de direitos fundamentais.   

Tal como tem vindo a ser explanado na nossa exposição, citando D´Almeida & 

Sousa (2018), os assistentes sociais encontram-se em alguns estabelecimentos de 

ensino devido à implementação de programas educativos específicos, como é o 
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exemplo dos Territórios Educativos de Intervenção Prioritária (TEIP 3). De acordo com 

os autores (2018), a intervenção dos profissionais de serviço social nas escolas é 

diversa, desenvolvendo diversas tarefas e papéis quer diretamente (intervenção focada 

nos alunos), quer focada no sistema (de mediação e potenciação), integrado geralmente 

uma equipa multidisciplinar da escola que o envolve em inúmeras atividades.  

Desta forma e de acordo com Higham (2006), citado por D`Almeida & Sousa 

(2018):  

(…) o assistente social desempenha vários papéis e estes ajudam a definir o 

que é o Serviço Social, pois, talvez, aquilo que melhor o define é o modo como tantos 

e tão diferentes papéis se combinam na prática quotidiana, marcada pela 

complexidade que reclama que “os assistentes sociais tenham de praticar múltiplos 

papéis de modo a poderem lidar com situações complexas. (D`Almeida & Sousa, 

2018, p.95).  

De forma a concluirmos o ponto de abordagem do serviço social na escola, é 

igualmente importante referirmos também Almeida et al. (2018), que demonstra através 

da sua análise que mesmo após as inúmeras mudanças incrementadas na educação, 

existem muitas falhas no sistema de educação, que acabam por conduzir à exclusão 

social de alguns estudantes e à desigualdade social, espelhada na distinta distribuição 

de oportunidades na educação e da ausência de preparação dos profissionais para 

trabalharem os estudantes para os conflitos e questões sociais. Todos estes fatores 

conduzem a que a escola se torne também numa zona de exclusão. Clarificando o que 

reportamos de acordo com Almeida et al. (2018): 

(…) a escola torna-se mais um espaço de exclusão, dificultando a construção de uma 

formação para a cidadania, muito distante do cumprimento de uma educação de 

qualidade, pensadas enquanto direito humano e enquanto base para a conquista de 

outros direitos económicos, sociais e culturais. (Almeida et al., 2018, p. 158).  

 Diante de todas as conceções do papel do assistente social no meio escolar, 

interessa ressalvar que o assistente social coopera no sentido de se defrontar as 

questões sociais e promover a efetivação de direitos sociais, trabalhando em vários 

processos e levando a cabo as mais diversas tarefas que envolvem os profissionais da 

educação, alunos, famílias e comunidade envolvente. O assistente social procura 

diagnosticar necessidades no contexto escolar, procurando afiançar os direitos dos 

alunos. Neste processo procura-se ultrapassar fraquezas e fortificar potencialidades dos 

alunos em contexto escolar e familiar. Assim o assistente social tem um papel 
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preponderante na aproximação da família e da escola. Desta maneira, podemos tirar a 

ilação de que o assistente social derruba barreiras e estabelece pontes e laços entre 

todos os intervenientes presentes e envolventes da comunidade educativa, procurando 

ainda garantir aos seus alunos e famílias a orientação, acesso e encaminhamento a 

serviços de assistência na procura incessante da minimização/colmatação de 

problemas apresentados. Uma vez faz é evidenciada o importante papel do assistente 

social na articulação entre todos os elementos já consignados.  

3.2) - Abordagem Acerca da Pobreza 
 

No seguimento de toda a abordagem explanada, faz-nos sentido focarmos o 

conceito de pobreza que se relacionada com as dificuldades socioeconómicas dos 

alunos.  

Na ideologia de Rodrigues et al. (1999), o conceito de pobreza foi substituído 

nos finais dos anos 80 pelo conceito de exclusão social, deixando de se dar tanta 

relevância a aspetos fundamentalmente económicos e passando a atribuir mais enfâse 

à teoria sociológica. Nesta sequência a pobreza passou a ser considerada a dimensão 

mais reveladora da exclusão social, o que significa que o conceito de pobreza e o de 

exclusão social aparecem geralmente associados e relacionados com as classes 

“marginais” que colocam em causa a normalidade e estabilidade social. O investigador 

(1999), esclarece-nos que nas sociedades modernas ocidentais a pobreza e a exclusão 

reforçam-se reciprocamente. Desta forma é-nos clarificado que: “A exclusão do 

mercado de trabalho gera pobreza e esta impede o acesso a bens e serviços 

socialmente relevantes (habitação, saúde, lazer) ”. (Rodrigues et al., 1991, p.65). Sendo, 

neste processo, excluído aquele que não consegue formar uma identidade de caráter 

social, no trabalho, na família e na comunidade.  

Em consonância com a ideologia de José A. Pereirinha (1992), interpretada por 

Rodrigues et al. (1999): 

«(…) O conceito de pobreza, analisado enquanto situação de escassez de recursos 

de que um indivíduo, ou família, dispõem para satisfazer necessidades consideradas 

mínimas, acentua o aspecto distributivo do fenómeno (a forma como os recursos se 

encontram distribuídos entre os indivíduos e/ou famílias na sociedade).» (Rodrigues 

et al., 1999, p.66).  

 Acautelam assim os autores (1999), a diferença entre o conceito de pobreza e o 

de exclusão social, fazendo uma distinção categorial dos mesmos. O primeiro é 
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reportado como uma situação de escassez de recursos, já o segundo é caraterizado 

como uma situação de desajustada integração social.  

Ao efetuarmos uma análise refletida acerca da pobreza e da evolução histórica 

do conceito, importa de acordo com Bruto da Costa (1984), mencionado por Rodrigues 

et al. (1999) referir as várias dimensões da mesma. A pobreza, pode adotar múltiplos 

significados, entre os quais: a pobreza absoluta/relativa, a pobreza objetiva/subjetiva, 

a pobreza tradicional/nova pobreza, a pobreza rural/urbana, a pobreza 

temporária/douradora, assumindo cada uma das pobrezas formas diferentes e 

enquadramentos diversos. Nesta continuidade de abordagem socioeconómica da 

pobreza, a mesma surge, tal como já havia sido referido como uma privação 

decorrente da insuficiência de recursos económicos, associando-se com a conceção 

de subsistência e de necessidades básicas, existindo, todavia, diferentes categorias 

sociais desfavorecidas.  

  Ao prosseguirmos, no tempo e ao revermos a evolução do conceito, devemos 

reforçar a teoria anteriormente explanada, uma vez que de acordo com Bruto da Costa 

(2004) que o conceito de «pobreza» “(…) consiste numa situação dinâmica de 

privação, por falta de recursos.” (Costa, 2004, p.19). Tal como nos menciona o autor 

a pobreza apresenta-se como uma forma de exclusão social, uma vez que o pobre é 

excluído de alguns dos sistemas básicos. Toda a ideologia exposta pelo autor clarifica-

nos que o pobre passa privações e tem que ser auto suficiente no que diz respeito à 

matéria de recursos. Assim é-nos explicado por Bruto da Costa (2004) que a privação 

reflete-se em más condições de vida, normalmente tratando-se de uma privação 

múltipla (necessidades básicas como alimentação, vestuário, condições habitacionais, 

transportes, condições de trabalho, saúde, educação, participação na vida social e 

política). Como nos menciona o autor, ser pobre é uma condição caracterizada 

também pela exclusão. Os pobres não têm participação na vida social, sendo os 

indivíduos pobres totalmente destituídos de poder e inevitavelmente de exercer a 

cidadania. 

Numa importante reflexão Bruto da Costa (2004), afirma que “ O sistema 

educativo é, também, uma das principais pontes de transmissão de pobreza de uma 

geração para a outra.” (Bruto da Costa, 2004, p. 44). É-nos através de vários fatores 

elucidado o ciclo vicioso da pobreza e a persistência da mesma que se reflete na 

transmissão intergeracional.  

Por tudo, fazemos ressalva ao facto dos sistemas económicos e sociais, 

incluindo o setor da educação, terem reflexo na geração seguinte e nas consequências 
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de pobreza aos diversos níveis, a saber: recursos, educação e formação profissional, 

poder, condições de vida, saúde, habitação, estilo de vida, relações sociais, cultura e 

valores, comportamento, aspirações, autoestima, identidade pessoal e social, projeto de 

vida, sentido de vida, entre vários outros.  

Assim, alguns anos mais tarde, mas em conformidade com o estudo de Bruto da 

Costa et al. (2008), e de acordo com o que anteriormente expusemos, o conceito de 

«pobreza» na década de 1980 era analisado sob o prisma da tradição anglo-saxónica, 

enquanto o conceito de «exclusão social» apareceu em 1960 sob o prisma da tradição 

francesa, no entanto ambos os conceitos eram utilizados pelos cientistas. Tal como já 

mencionamos anteriormente, o autor (2008) define pobreza como: “uma situação de 

privação por falta de recursos.” (Costa et al., 2008, p.62). Nesta perceção a pobreza, tal 

como temos vindo a expor, engloba dois grandes problemas, designadamente, a 

privação e a falta de recursos, sendo por esse motivo necessário superar esses dois 

problemas diferentes para combater a pobreza. Por tudo é-nos mencionado pelo autor 

(2008) que: “(..) a pobreza representa uma forma de exclusão social, ou seja, que não 

existe pobreza sem exclusão social”. (Costa, et al., 2008, p.63). Indiscutivelmente a 

pobreza e a exclusão social são fragilidades que se encontram na estrutura da 

sociedade portuguesa, cujas soluções são dependentes das políticas sociais e 

económicas do país.   

Impreterivelmente, ao abordamos a noção de pobreza, de risco, de 

vulnerabilidade e de exclusão social analisando todas as ligações e interligações destas 

temáticas, não podemos deixar de nos reportar a Dias & Soares (2008) que no seu 

estudo acerca do risco e da vulnerabilidade que envolve os jovens e com os quais os 

mesmos relacionam com as temáticas da Psicologia e Pedagogia Social, chamam-nos 

à atenção para o facto de os «riscos» nos reportarem para um conjunto de dificuldades 

que envolver o ser humano e que o põe numa posição de vulnerabilidade social. Neste 

sentido, Robert Castel (1998), citado por Dias & Soares (2008), afirma que: “Os sujeitos 

em risco, geralmente são pessoas, que podem estar de alguma forma excluídas de seus 

direitos sociais. Sofrem, pois, de diversos modos de exclusão social: do direito ao abrigo, 

a comida ao trabalho à escola ou à saúde.” (Dias & Soares, 2008, p. 164).  

De acordo com os estudos já mencionados, falar de pobreza implica falar de 

risco de exclusão e de vulnerabilidade, neste seguimento Castel (1997), citado por Dias 

& Soares (2008), atesta que «exclusão» é um termo: “(…) usado para descrever 

processos de degradação de relações sociais de maneira ampla (…).” (Dias & Soares, 

2008, p. 165). Degradação que pode conduzir a situações de perdas e de 

vulnerabilidade.  
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Castells (2002), refletido pelos autores supra mencionados (2008), numa análise 

acerca da pobreza, assegura que, por exemplo, a vivência de uma situação de 

desemprego pode levar à pobreza, à falta do status de rotina diária, conduzindo mesmo 

à deterioração da vida familiar.  

Os estudos analisados de Costa et al. (2008), reportado por Carmo (2009), 

atestam-nos que a noção de pobreza encontra-se relacionada com uma situação de 

privação, retratando esta a falta de recursos. Sendo que a privação e a falta de recursos 

são percecionadas de maneiras distintas, passando também a sua solução por formas 

distintas. Especifica-nos ainda o autor (2009) que: “A privação pode ser solucionada, 

por exemplo, por intermédio de apoio monetário (subsídios, transferências sociais, etc.), 

mas esta via é considerada insuficiente para resolver a questão da falta de recursos, 

designadamente recursos que possibilitam a auto-suficiência.” (Carmo, 2009, p.163). É 

ainda focado nesta linha de abordagem que a nível teórico é possível que existam 

situações bastante desiguais e sem pobreza e elevadas taxas de pobreza, sem 

desigualdade. Neste seguimento a situação de pobreza é identificada pelo Eurostat, 

estipulando: “(…) para o efeito uma linha diferenciadora: 60% do rendimento mediano 

(nacional) por adulto equivalente. Quem está abaixo dessa linha é considerado pobre”. 

(Carmo, 2009, p.164). No teor do estudo da pobreza, Costa et al. (2008), citado por 

Carmo (2009), identificam os agregados isolados com maior vulnerabilidade, tal como 

os agregados de maior dimensão. O estudo de Costa et al. (2008), analisado por Carmo 

(2009), concluí que existe um estado persistente de pobreza em Portugal, sendo uma 

problema diretamente relacionado com as políticas sociais e de política económica 

(repartição do rendimento) que incontestavelmente está arrolada ao problema dos 

baixos salários.  

Prosseguindo na revisão do conceito acerca da pobreza, é relevante reportarmo-

nos sob a análise de Margarido et al. (2011), na qual somos elucidados sobre a evolução 

do conceito de pobreza ao longo dos tempos e nos faz a contextualização das variadas 

formas que o mesmo teve que se encontram relacionadas com o tempo a zona 

geográfico das sociedades. Paugam (2003), citado por Margarido et al. (2011) considera 

que a pobreza é: “uma condição socialmente reconhecida e os «pobres» como um 

conjunto de pessoas cujo estatuto social está definido, pelo menos por um lado, por 

instituições especializadas de ação social que os designam como tais.” (Margarido et 

al., 2011, p11). As revisões paradigmáticas acerca da pobreza reportam-se ainda à 

época contemporânea, na qual de acordo com Paugam (2003) mencionado por 

Margarido et al. (2001), a pobreza é compreendida além da falta de recursos materiais, 

passando por: “corresponder igualmente a um estatuto social específico, inferior e 
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desvalorizado que marca profundamente a identidade dos que a experimentam. ” 

(Margarido et al., 2011, p.11). Portanto e continuando a nosso exposição no enforque 

da pobreza, o autor (2011), refere-nos que os pobres encontram-se numa “posição 

inferior”, uma vez que desempenham pouca influência no campo político. Neste 

seguimento e ainda reportando-se a Paugam (2003), Margarido et al. (2011), analisa a 

pobreza como: “um fenómeno negativo que faz parte da estrutura das sociedades 

contemporâneas e que estas tentam suprimir, nomeadamente por meio da “assistência 

às populações” (…)” (Margarido et al. 2011, p.12). Neste seguimento e de acordo com 

Mollat (2006), referenciado por Margarido et al. (2011), o conceito de pobreza remonta 

à idade média, surgindo o termo «pobre» com uma função qualificativa. A expressão 

pobre significava então que o indivíduo tinha menos recursos face ao que deveria ser 

uma condição normal, surgindo o plural do termo «pobres» associado ao agrupamento 

de uma definida quantidade de indivíduos que se encontram nas referenciadas 

conjunturas. No século XII e XIII, a pobreza foi tomando outros contornos e surgiu 

associada às pessoas que não conseguiam extrair do seu trabalho as condições 

suficientes para sobreviver. Margarido et al. (2011), expõe-nos que a pobreza começou 

a ser vista como uma particularidade menos própria, da qual a sociedade tinha 

vergonha. Por tudo, afirmamos que nas diversas épocas e diferentes sociedades existiu 

uma definição de pobre, o que conduziu à expansão do significado de ser pobre, 

tornando o conceito associado a um processo multidimensional, relacionado a contextos 

sociais, económicos e políticos.  

Diogo et al. (2015) ressalva na sua teoria e sob a originária perspetiva de Bruto 

da Costa, o conceito de pobreza, como um problema que várias vezes existe em 

simultâneo com a exclusão social e com a desigualdade, no mesmo individuo ou família. 

Clarificando, contudo, que a pobreza exige a definição da existência de um linear e 

abaixo do qual as mesmas são consideradas pobres, sendo que não escassas vezes o 

conceito de pobreza é confundido com o de exclusão social. Um dos focos da teoria de 

Bruto da Costa é a relação direta entre a pobreza e a exclusão, neste prisma ser pobre 

implica ser excluído, podendo, no entanto, não se verificar o inverso. Neste sentido a 

pobreza é encarada como um problema social. A teoria reportada caracteriza a pobreza 

e as várias designações da mesma, particularmente, a pobreza infantil, a pobreza da 

população cigana, a pobreza da população idosa, sempre sob o prisma da definição da 

pobreza como uma situação de privação por falta de recursos. Ao longo da teoria 

exposta, o conceito de pobreza é-nos caracterizado como um fenómeno difícil, que 

engloba na sua génese aspetos técnicos, científicos, culturais e sobretudo problemas 

políticos. Nesta associação de aspetos somos claramente esclarecidos na teoria de 

Bruto da Costa (2015) que as causas da pobreza encontram-se também relacionadas 
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com a distribuição primária do rendimento, podendo-se apenas atenuar as mesmas com 

a redistribuição dos rendimentos.  

Por tudo, Diogo et al. (2015), ao fazer-nos uma definição de pobreza, relaciona 

a mesma com a dimensão monetária sendo que: “(…) na génese desta está a ausência 

de recursos monetários e, por outro lado, a quantificação permite definir populações de 

forma clara e estabelecer comparações relativamente entre anos e entre territórios.” 

(Diogo et al., 2015, p. 17). Ao explorarmos a dimensão desta definição de pobreza 

apercebemo-nos que o autor (2015), afirma serem pobres ou excluídos indivíduos 

particulares, e por isso a sua situação de pobreza e exclusão é criada e reproduzida 

muito devido a fatores estruturais que lhe são exteriores, mas que, contudo, têm efeito 

na determinação social de cada indivíduo. Neste seguimento de ideias é fulcral e 

decisório a maneira como a sociedade se ordena a nível político e económico. Surge-

nos assim uma curiosa dicotomia, a de que são as elites que determinam e criam 

situações de desigualdade a nível da distribuição de rendimentos incrementadora ou 

atenuadora da pobreza e de acesso a bens e serviços da sociedade, podendo as 

mesmas serem classificadas como maiores ou menores.  

Diogo et al. (2015), citando Bruto da Costa (1985), alude a que a caracterização 

das famílias em situação de pobreza associa-se a particulares sociais e territoriais. Por 

tudo, somos na referida investigação esclarecidos acerca da evolução do conceito de 

pobreza, desde a sua génese até aos tempos mais atuais, sendo-nos enumeradas as 

diversas origens do termo e as questões que o mesmo nos levanta direta ou 

indiretamente. 

Farinha Rodrigues et al. (2016), num recente estudo acerca da desigualdade dos 

rendimentos e da pobreza em Portugal, elucida-nos sobre a evolução dos rendimentos 

e das desigualdades, atestando-nos que: “(..) o decréscimo médio dos rendimentos 

familiares nada nos diz sobre o seu impacto redistributivo e, em particular, sobre o grupo 

ou grupos que foram mais penalizados.” (Rodrigues et.al, 2016, p. 13). Sendo a maneira 

como os custos de processo de ajustamento foram divididos que estabelece um 

elemento importante para a definição das políticas e para a avaliação das 

consequências na distribuição do rendimento. Assim, o estudo acerca dos extremos de 

distribuição (rendimento das pessoas mais pobres e mais ricas) investiga indicadores 

de desigualdade especificamente vocacionados para avaliar as assimetrias de 

determinadas zonas.  

 Na sua investigação Farinha Rodrigues et al. (2016), analisou vários fatores que 

se prendem com a pobreza, sendo os mesmos os seguintes que passamos a enumerar: 
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a evolução dos rendimentos e das desigualdades; agravamento da pobreza monetária; 

a privação material; a desigualdade salarial e os efeitos redistributivos das 

transferências sociais e dos impostos. Estes fatores esclarecem-nos acerca do 

agravamento da desigualdade, avaliando as assimetrias sentidas em Portugal. 

Explicitam-nos os investigadores (2016) que as transformações dos rendimentos 

familiares refletem os indicadores de pobreza, verificando-se uma relação entre o 

fenómeno da pobreza monetária e o da desigualdade económica. Desta forma, é-nos 

clarificado que a taxa de pobreza do rendimento monetário está intrinsecamente 

relacionada discrepâncias sentidas na distribuição do rendimento. É-nos exposto ainda 

pelos autores (2016) que: “De facto, a taxa de pobreza é igual à proporção da população 

com rendimentos inferiores a 60% do rendimento mediano por adulto equivalente.” 

(Rodrigues et al., 2016, p. 17). Esta afirmação dá-nos a perfeita noção da elevada taxa 

de pobreza existente no nosso país, tendo-se verificado entre 2009 e 2014 uma 

intensidade da pobreza e de número de indivíduos pobres.  

No que concerne à pobreza monetária somos elucidados para a existência de 

dois grupos especialmente desprotegidas, designadamente, as crianças e os idosos. É-

nos igualmente reportado que a crise económica e social do país (desde 2009) 

demonstrou a debilidade das metodologias e indicadores económicos mais recorridos 

para medir a pobreza monetária. Segundo a definição do Eurostat e do INE, o cálculo 

do linear de pobreza é considerado como “(…) 60% do rendimento mediano por adulto 

equivalente.” (Rodrigues et al., 2016, p. 18). O que segundo os autores (2016), se 

explica da seguinte forma: “A linha de pobreza em cada ano é, assim, definida de forma 

relativa, estando dependente do nível e da distribuição do rendimento verificada nesse 

ano em particular, do valor do rendimento mediano no mesmo período.” (Rodrigues et 

al., 2016, p. 18). 

Constata-se portanto a existência de  uma rasteira na análise do rendimento 

mediano em situações de recessão económica, que aparenta existir em determinadas 

situações/anos, uma queda “técnica”, considerando que as famílias pobres deixam a 

situação de pobreza, quando na realidade este afastamento se deve ao facto da linha 

da pobreza ter passado a ficar abaixo dos recursos medianos. Na verdade, Farinha 

Rodrigues et al. (2016) refere-nos esta interessante afirmação: “ (…) os indicadores de 

pobreza oficiais não revelam completamente a efetiva deterioração das condições de 

vida da população e tendem a subestimar o real agravamento das situações de 

pobreza.” (Rodrigues et al., 2016, p. 19). O que significa que os indicadores oficiais não 

refletem a real condição da população, sendo a pobreza superior aos dados oficiais 

conhecidos.  
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Nesta continuidade de abordagem, e na perspetiva de levada a cabo por Farinha 

Rodrigues et al. (2016), é-nos transmitida a preocupação quanto ao facto de um quarto 

dos indivíduos pobres em 2012, o serem pela primeira vez, dado que no período entres 

2009 e 2011 não o eram. Este facto esclarece-nos que a pobreza considerada 

“tradicional” foi acrescentada por uma vaga de “novos pobres”, oriundos de outros 

grupos sociais que de forma generalista não são afetados por situações de pobreza. De 

acordo com o referido estudo, com exceção da Grécia, Portugal foi o país no qual a taxa 

de pobreza mais aumentou (cerca de 9%). Associado ao conceito de pobreza surge o 

conceito de privação material, que de acordo com os autores (2016): “(…) caracteriza o 

bem-estar dos indivíduos e das famílias a partir da quantificação da satisfação de um 

conjunto padrão de itens de conforto.” (Rodrigues et al., 2016, p. 22). Neste sentido, a 

União Europeia criou um indicador de privação material (conjunto de nove itens), que 

no caso do individuo, no seu agregado familiar, reúna pelo menos três desses itens, 

considera-se que se encontra em privação material. No caso de reunir quatro desses 

itens a situação é considerada privação material severa. No estudo em análise (2016), 

verificamos que a privação material aumentou no período entre 2009 e 2014 (4%). No 

mesmo período, a privação severa registou igualmente um aumento embora não tão 

acentuado.  

 Em situação de pobreza não são considerados apenas os recursos monetários, 

tendo em conta que: “Ser pobre não é exclusivamente a carência de um rendimento 

suficiente, mas traduz igualmente a incapacidade de acesso a bens e serviços que 

permitem usufruir de um nível de vida adequado à sociedade em que se vive.” 

(Rodrigues et al., 2016, p. 23). A pobreza engloba assim a taxa de pobreza monetária e 

de privação material. Especificando e aprofundando estas designações: “Um individuo 

que esteja simultaneamente em situação de pobreza material e de privação é 

considerado “pobre consistente.”” (Rodrigues et al., 2016, p. 23).  

Conclui-se pelos itens em análise que o processo de ajustamento e o aumento 

do desemprego não alteraram o padrão de desigualdade existente no país, apenas 

contiveram o agravamento da desigualdade salarial que já se fazia notar. No términus 

da sua análise os investigadores (2016) reportam-nos que Portugal continuou a registar 

valores de desigualdade e pobreza superiores ao conjunto de países da União Europeia. 

Tendo-se registado no período de 2009 e 2014 um recuo nos rendimentos familiares. O 

rendimento das famílias registou uma queda de mais de 12%, no entanto, o recuo foi 

considerado desigual, prejudicando acentuadamente os indivíduos com rendimentos 

mais diminutos. Estimou-se no estudo em questão que o impacto redistributivo da crise 

e do processo de ajustamento no período entre 2009 e 2012, 69% dos indivíduos viram 
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o seu rendimento reduzir. Farinha Rodrigues et al. (2016) afirmam que: “(…) o aumento 

contínuo do fosso que separa as famílias e os indivíduos mais ricos dos mais pobres 

constitui o principal traço da evolução das desigualdades ao longo dos anos da crise.” 

(Rodrigues et al., 2016, p.29). Desta maneira as condições de vida das famílias 

agravaram-se verificam-se claramente um aumento da taxa de pobreza (de 17,9% para 

19,5%), tal como se constata uma subida dos indicadores de privação material. 

Referente ao estudo levado a cabo por Farinha Rodrigues et al. (2016), verifica-se um 

aumento da pobreza e um recuo das políticas sociais existentes (Rendimento Social de 

Inserção, Complemento Solidário para Idosos e Abono de Família) que sofreram 

alterações no cume da crise económica. Esta modificação consistiu sem dúvida num 

fator de “empobrecimento e fragilização da coesão social”. Apura-se assim que que as 

alterações que ocorreram face à distribuição do rendimento, quanto à desigualdade 

económica em Portugal e ainda quanto às condições de vida dos portugueses durante 

o período de ajustamento (2010 e 2014), não foram suficientes para diminuir a 

desigualdade entre os indivíduos pobres e ricos, tendo pelo contrário adensado e 

deteriorado as condições de vida dos mais pobres, tendo-se agravado as desigualdade 

económica. 
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Parte II – Estudo Empírico 

1) - Problemática e sua Contextualização 

1.1) - Agrupamento de Escolas n.º 1 de Beja  
 

O Agrupamento n.º 1 de Beja é constituído pela Escola Secundária Diogo 

Gouveia, que é a Escola sede do Agrupamento, a Escola EB 2/3 de Santa Maria e 

respetivo Centro Escola, a E.B. 2/3 de Santiago Maior e respetivo Centro Escolar e as 

Escolas Básicas e Jardins de Infância das freguesias rurais de Baleizão, Beringel, 

Neves, Penedo Gordo, S. Matias, Santa Vitória, Trigaches e Ensino Pré – Escolar 

Itinerante de Trigaches. Devido às suas particulares características o Agrupamento n.º 

1 é um Território Educativo de Intervenção Prioritária (TEIP). 

No que refere à população do Agrupamento, importa mencionar que muitos 

alunos são oriundos de meios socioeconómicos desfavorecidos, que atualmente se 

encontram agravados devido à atual conjuntura nacional e local, nomeadamente, 

famílias disfuncionais, elevada taxa de desemprego e emprego precário.  

Desta forma, importa destacar que 37% dos alunos do Agrupamento recebem 

apoio de SASE e muitos outros não têm acesso aos materiais escolares básicos, não 

tomam o pequeno-almoço em casa nem trazem lanche para a escola, não tendo por 

esse motivo as necessidades básicas suprimidas. 

É ainda relevante o facto que existe um número significativo de alunos que são 

provenientes de agregados familiares que apresentam um baixo nível de escolarização 

(aproximadamente 11,3% dos pais/encarregados de educação possuem o 4º ano de 

escolaridade, ou escolaridade inferior). Esta realidade é notória no insuficiente 

acompanhamento da vida escolar dos alunos, que se funde com a fraca atenção das 

tarefas escolares e ainda com a falta criação de hábitos de estudo.  

A baixa escolaridade dos Pais/Encarregados de Educação poderá estar 

intrinsecamente relacionada com o pouco interesse que alguns demonstram no 

acompanhamento escolar dos seus educandos, com a fraca importância atribuída à 

relação Escola/Família/Meio e com as baixas expetativas quanto ao papel da escola no 

futuro das crianças.  

O Agrupamento tem ainda um elevado número de alunos e agregados familiares 

de Etnia Cigana (7%), sendo alguns destes nómadas. 
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Sendo conhecida a existente corelação entre as habilitações literárias da figura 

maternal e o sucesso educativo dos alunos, é essencial mencionar que apenas 7,8% 

das mães possuem habilitações superiores ao 3º ciclo de ensino. (Plano Plurianual de 

Melhoria TEIP, 2019-2021). 

1.2) - Alunos com Condições Socioeconómicas Desfavoráveis  
 

 Ao progredirmos na nossa investigação, parece-nos essencial debruçarmo-nos 

sob as perspetivas de alunos com condições socioeconómicas desfavoráveis e neste 

seguimento sob a caracterização da EB de Santa Maria e dos seus alunos. 

 Primeiramente, e porque é fulcral enquadrarmos a designação de alunos com 

condições socioeconomicamente desfavoráveis, devemos referenciar que de acordo 

com Gottfredson (1981), citado por Rodrigues Sobrosa et al. (2014), as dificuldades ou 

as oportunidades que são delineadas a partir de um determinado contexto social e ou 

económico, ao qual o jovem pertence, podem comprometer as hipóteses deste ter uma 

determinada profissão. (Rodrigues Sobrosa et al., 2014). O que no nosso entendimento 

e indo de encontro à perspetiva dos autores significa que os jovens podem ver 

restringidas as suas ambições futuras, devido às circunstâncias sociais e económicas 

às quais pertencem ou que os rodeiam.  

 Também Santos & Graminha (2005), mencionados por Ferreira & Barrera 

(2010), ao investigarem a temática afirmam na sua pesquisa que: 

Os resultados indicaram que o ambiente familiar das crianças de baixo rendimento 

escolar tende a apresentar um número maior de adversidades, desde a concepção 

das mesmas, sendo que as famílias apresentam também níveis socioeconômicos e 

de escolaridade mais baixos. As famílias das crianças com alto rendimento escolar, 

por sua vez, dispõem de um ambiente mais rico em termos de materiais e estímulos 

para o desenvolvimento, sendo que as mães participam mais das reuniões escolares. 

(Ferreira & Barrera, 2010, p.465). 

 Ferreira & Barrera (2010) ao estudarem a temática da família e a importância da 

mesma na vida escolar dos filhos referem também que: 

A família, por intermédio de suas ações materiais e simbólicas, tem um papel 

importante na vida escolar dos filhos, e este não pode ser desconsiderado. Trata-se 

de uma influência que resulta de ações muitas vezes sutis, nem sempre conscientes 

e intencionalmente dirigidas. (Ferreira & Barrera, 2010, p.463). 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3740992
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3740993
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3740992
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3740993
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 Em consonância com Bernstein, referido por Giddens (2013) “(…) nas famílias 

mais pobres e nas classes trabalhadoras os pais não procuram acompanhar 

intelectualmente os filhos. Dizem-lhes simplesmente quais são as suas obrigações, 

esperando que eles descubram por si próprios a melhor forma de ocuparem os tempos 

livres.” Giddens (2013, p. 960). 

 No que concerne às famílias mais desfavorecidas e às crianças oriundas das 

mesmas, seguindo o pensamento de Willis (1977), Giddens (2013) expressa que 

frequentemente, ao longo do seu processo escolar, as crianças provenientes de classes 

desfavorecidas ou minorias étnicas acabam por perceber que “não são suficientemente 

espertas” para alimentar esperança de vir a obter um emprego de rendimento e estatuto 

social elevados. (Giddens, 2013, p.950). 

 Já na teoria de Berkowitz et al. (2016), citado por  Melo & Morais (2019) é 

também partilhada a opinião de que os desempenhos escolares dos alunos são 

afetados pelas condições socioeconómicas das famílias, nesse sentido “apontou que os 

maiores preditores de desempenho são os contextos socioeconômicos dos estudantes, 

ou seja, uma condição socioeconômica desfavorável tende a se corresponder com 

desempenhos acadêmicos baixos”. (Melo & Morais, 2019, p.13). 

 Podemos assim constatar que existe uma influência direta e indireta 

relativamente às condições socioeconómicas e ao sucesso do percurso escolar dos 

alunos. 

2) - Modelo de Investigação 
 

A metodologia é considerada uma das fases do processo de investigação, na 

qual é delineado os métodos que serão utilizados de maneira a conseguirmos obter 

respostas às questões da investigação colocadas. 

Em consonância com Almeida & Pinto (1990), para pesquisas específicas, cabe 

ao método selecionar as técnicas mais adequadas, controlar a sua utilização e ainda 

incorporar os resultados parcialmente obtidos. Desta forma: “A metodologia será, assim, 

a organização crítica das práticas de investigação.” (Almeida & Pinto, 1990, p. 84). 

Seguindo a linha de metodologia exposta pelos investigadores Almeida & Pinto 

(1990), é fulcral referirmos que os métodos são as próprias práticas críticas da 

investigação. Esta afirmação pode ser especificada ao referirmos que: “Os métodos, 

como vimos são caminhos críticos percorridos por uma formação científica através de 

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Gomes%20de%20Melo%2C%20Simone%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22de%20Morais%2C%20Alessandra%22%7C%7Csl~~rl','');
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múltiplas investigações que foram desembocando em conhecimentos estruturadores da 

sua matriz teórica.” (Almeida & Pinto, 1990, p. 85). Em suma, de acordo com os autores 

(1990), pode afirmar-se que a metodologia é nutrida pelos métodos, dos percursos já 

concretizados, podendo ser considerada uma aprendizagem e ainda uma 

sistematização dos conceitos e das suas relações.  

Já na perspetiva de Robertis (1992), é-nos referido que a metodologia em 

trabalho social surgiu da elaboração a partir da acumulação e sistematização de 

experiências práticas e ainda a partir das contribuições e progressos das ciências 

humanas. Assim de acordo com a autora: “ La metodologia es “la parte de una ciência 

que estudia los métodos a los cuales ella recurre”.” (Robertis, 1922, p.66). O que 

significa que a metodologia é a parte de uma ciência que estuda os métodos aos quais 

recorre. Em concordância com este pensamento, podemos afirmar que a metodologia 

oferece-nos a possibilidade de estudarmos e delimitamos uma ou mais formas de 

trabalhar, seguindo sempre a ordem dos métodos.  

O método é assim: “(…) un instrumento para alcanzar objetivos previamente 

determinados, está subordinado a los valores y a los fines (…)”. (Robertis, 1992, p. 66). 

O que designa que o método é a forma de fazer de acordo com determinados princípios 

e ordem cronológica.   

 De acordo com Vilelas (2020), e abordando o conhecimento científico, a 

metodologia consiste no estudo e avaliação das várias opções que se podem percorrer 

e as suas utilizações. Desta maneira a metodologia é definida como: “Corresponde a 

um conjunto de procedimentos que contribuem para a obtenção do conhecimento. 

Metodologia define-se como o caminho do pensamento e a prática exercida na 

abordagem da realidade.” (Vilelas, 2020, p. 21). Por sua vez a investigação é tida como 

a atividade básica da ciência que tem como intuito questionar e analisar a realidade. A 

investigação: “É a pesquisa que alimenta a atividade de ensino e atualiza perante 

realidade do mundo.” (Vilelas, 2020, p. 21). O que indica que as questões da 

investigação estão ligadas a interesses e motivos socialmente limitados. Vilelas (2020) 

referencia-nos ainda que: “A metodologia científica é portanto um instrumento sem o 

qual a ciência, em si mesma, não poderia existir.” (Vilelas, 2020, p.21).  

Nesta sequência é fulcral focarmos que o estudo de investigação levado a cabo 

assenta no método de abordagem exploratório indutivo. Portanto a forma do 

pensamento da investigação, tal como o processo empregue na pesquisa vai ao 

encontro do método indutivo. De acordo com Prodanov & Freitas (2013), o método 

indutivo é responsável pela generalização, o que significa, que partimos de uma questão 
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particular para uma mais geral. Esta concetualização significa que: “ (…) a indução parte 

de um fenômeno para chegar a uma lei por meio da observação e de experimentação, 

visando a investigar a relação existente entre dois fenômenos para se generalizar.” 

(Prodanov & Freitas, 2013, p. 28).  Neste sentido e de acordo com os investigadores 

(2013), o raciocínio indutivo justifica-se pelo facto de a generalização provir de 

observações de situações reais e consistentes, levando as comprovações particulares 

à composição de generalizações. A grande critica efetuada a este método em questão 

deriva do facto de ser questionado a passagem do particular, do que se constata por 

situações particulares para todos, para o geral (todas as situações semelhantes). O que 

significa que neste método o investigador parte de factos observados cujas causas 

pretende conhecer, e posteriormente compara-os de maneira a encontrar relações 

existentes entre os mesmos. Assim no términus da investigação e, citando Prodanov & 

Freitas (2013): “ No fim, procedemos à generalização, com base na relação verificada 

entre os fatos ou fenômenos.” (Prodanov & Freitas, 2013, p. 29). Ao analisarmos o 

método indutivo, dos quais os empiristas são praticantes, parte-se claramente de uma 

observação para a formulação de uma posterior hipótese.   

Não obstante e face ao que são os objetivos da investigação do diagnóstico 

optou-se por uma abordagem de metodologia mista, de forma a melhor 

compreendermos os fatores em análise. Assim importa clarificarmos as características 

da investigação quantitativa e da investigação qualitativa. 

De acordo com os autores Carmo & Ferreira (2008): “os objetivos da 

investigação quantitativa consistem essencialmente em encontrar relações entre 

variáveis, fazer descrições recorrendo ao tratamento estatístico de dados recolhidos, 

testar teorias”. (Carmo & Ferreira, 2008, p.196).  

É também pertinente efetuarmos uma breve elucidação dos métodos 

qualitativos, que segundo Carmo & Ferreira (2008), são utilizados pelos investigadores 

quando os mesmos pretendem analisar os sujeitos de forma qualitativa, pelo que: “(…) 

não reduzem as palavras e os actos a equações estatísticas”. (Carmo & Ferreira, 2008, 

p.198). Nesta sequência referem os autores que a investigação qualitativa é descritiva, 

ou seja, deve ser uma investigação rigorosa e resultante dos dados anteriormente 

recolhidos. Neste tipo de estudo o investigador é considerado como um elemento de 

recolha de dados.   

Neste seguimento a presente investigação seguiu o modelo de investigação 

quantitativo exploratório que recorre à seleção de uma amostra não probabilística 

propositada representativa da população em estudo de forma aos resultados da mesma 
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possam ser generalizados. Recorrendo posteriormente ao modelo de investigação 

qualitativo, na segunda parte do nosso estudo, modificando, o que primeiramente era 

uma investigação de carácter quantitativo de exploração das problemáticas dos alunos 

em situação de pobreza, num estudo misto, com o objetivo de compreender também de 

forma qualitativa as problemáticas diagnosticadas nos alunos pelo Coordenador de 

Estabelecimento da EB de Santa Maria, pela Coordenadora de 2º Ciclo do Plano de 

Inovação pelo Diretor de Turma do 6º ano PCA. 

De forma sumária, e ao debruçarmo-nos sob o que nos refere Quivy (2003), a 

presente investigação abrange duas categorias diferentes, o método quantitativo e o 

método qualitativo. O quantitativo que é considerado extensivo e pretende analisar um 

grande número de informações sumárias e o qualitativo que é considerado intensivo e 

tem o intuito de analisar um pequeno número de informações detalhadas.  

 Câmara (2013) clarifica-nos que a pesquisa quantitativa é apropriada a casos 

onde existe um maior número de população pois possibilita a análise descritiva da 

realidade ao delinear o perfil de fatores que afetam o processo. Citando Ferreira & 

Mendes (2007), Câmara (2013), ressalvamos que: “(…) com a utilização de 

instrumentos quantitativos ganha-se em generalidade e perde-se especificidades; 

identifica-se o visível, mas não se sabe o que está por trás dele; obtém-se a objetivação 

e não se apreende o processo de subjetivação mais completo.” (Câmara, 2013, p. 180).  

 Por outro lado, de acordo com Mendes (2006), citado por Câmara (2013), a 

pesquisa qualitativa tem como objetivo fulcral: 

(…) o de verificar de que modo as pessoas consideram uma experiência, uma ideia 

ou um evento são característicos de pesquisas qualitativas, que se prestam ainda para 

casos em que o objetivo é a demonstração lógica das relações entre conceitos e 

fenômenos, com o objetivo de explicar a dinâmica dessas relações em termos 

intersubjetivos. (Câmara, 2013, p.181). 

 De acordo com Câmara (2013), verifica-se a existência de técnicas singulares 

assentes em correntes, pensamentos e abordagens diferenciadas na qual a pesquisa 

qualitativa se fundamenta. 

Ao prosseguirmos devemos referenciar que a amostra do estudo desenvolvido 

é intencional por conveniência, na medida em que foi determinada de forma a selecionar 

os alunos para a realização do estudo, sendo os inquiridos deste estudo exploratório a 

totalidade dos alunos da turma 6º ano PCA, da EB de Santa Maria em Beja, que 

correspondem ao universo de alunos com percurso curricular alternativo do 2º ciclo de 
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ensino, o que nos permite ter uma perceção do sucesso e continuidade do percurso 

escolar destes alunos na transição do 2º para o 3º ciclo. 

Relativamente às técnicas de amostragem, importa relembrar, de acordo com 

Almeida & Pinto (1990), que as mesmas podem distinguir-se em dois tipos: a 

amostragem probabilística ou aleatória e a amostragem não probabilística. No campo 

da amostragem não probabilística, na qual não é garantido que todos os elementos da 

população tenham uma probabilidade de serem representados na amostra, surge a 

amostra intencional, na qual: “ O pressuposto básico da amostragem intencional é o 

que, com «boa» intuição e uma estratégia adequada, é possível seleccionar os 

elementos que devem ser incluídos na amostra (os elementos da população tidos como 

«típicos».” (Almeida & Pinto, 1990, p.110-111).   

De acordo com Ghiglione & Matalon (1997), é impossível conseguirmos estudar 

exaustivamente uma população, o que significa que é impossível inquirir todos os 

membros de uma população. Assim é necessário que a amostra: “(…) apresente 

características idênticas às da população, isto é que seja representativa” (Ghiglione & 

Matalon, 1997, p.29).  

 Importa desta maneira referir que a amostra é representativa para que as 

unidades que a compõem sejam escolhidas num processo, em que todos os elementos 

da população tenham probabilidade de fazer parte da amostra. Apenas da forma 

anteriormente descrita podemos considerar que a amostra não é enviesada.  

3) - Questão e Objetivos de Investigação 

3.1) - Questão de Partida 
 

- Como se carateriza o percurso escolar e os projetos de vida dos alunos em situação 

de pobreza numa Escola Básica do Alentejo?  

3.2) - Objetivos de Investigação 

3.2.1) - Objetivo Geral 
 

- Caracterizar o percurso escolar e os projetos de vida dos alunos em situação de 

pobreza na EB de Santa Maria. 
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3.2.2) - Objetivos Específicos  
 

- Caracterizar o perfil biográfico e escolar dos alunos do 6º ano PCA a estudar, no ano 

letivo 2021/2022, na EB de Santa Maria pertencentes a famílias em situação 

socioeconómica frágil (através dos alunos que são beneficiários de escalão A);  

-Identificar as expetativas tidas pelo grupo de alunos em estudo sobre a sua vida futura 

(considerando algumas dimensões: género/importância da representação da família);  

- Compreender se os jovens se sentem enquadrados socialmente no contexto escolar; 

- Entender como os alunos constroem as suas de expetativas de vida futura;  

- Identificar estratégias que possam contribuir para minimizar as dificuldades dos alunos. 

4) - Caracterização do Contexto e dos Participantes 
(Amostra) 
 

A EB de Santa Maria foi inaugurada em maio de 1993. A Escola foi concebida 

para integrar alunos provenientes da sua área geográfica, sendo desde sempre uma 

escola inclusiva e com alunos heterógenos, com diversas características 

socioeconómicas. Desde o ano letivo 1996/97 que a EB de Santa Maria é uma Escola 

TEIP (Território Educativo de Intervenção Prioritária). Agregadas à EB de Santa Maria 

estão as Escolas das freguesias rurais, nomeadamente, a EB das Neves, a EB de 

Baleizão e a EB de S. Matias.  

 No que respeita à caracterização de alunos da EB de Santa Maria, e na 

sequência do que foi exposto anteriormente, é essencial referir que bastantes são 

provenientes de meios socioeconomicamente desfavorecidos, caracterizados por 

famílias disfuncionais, com um baixo índice de escolaridade e com uma elevada taxa de 

desemprego. Muitas destas famílias são constituídas por agregados familiares 

dependentes de apoios sociais atribuídos pelo Estado e que desvalorizam o papel da 

escola. De forma geral, são também os alunos oriundos destas famílias que têm uma 

fraca assiduidade e por consequência um fraco aproveitamento escolar, muitos dos 

quais interrompem precocemente o seu percurso escolar. Vários alunos do 

Agrupamento n.º 1, devido aos seus fracos recursos económicos, têm dificuldades 

diversas desde a alimentação ao vestuário e calçado que não vêm as suas 

necessidades básicas suprimidas.  
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 Devido ao facto de os agregados familiares terem um baixo nível de escolaridade 

e não revelarem um adequado desenvolvimento das suas competências pessoais e 

parentais, grande parte deles acaba por ter um fraco acompanhamento da vida escolar 

dos seus educandos. Face ao exposto, muitas vezes a escola é tida como uma 

obrigação e uma imposição e não como um local de aprendizagem e de possibilidade 

de progresso profissional e de vida futura. A EB de Santa Maria é também caracterizada 

pelo facto de ter um elevado número de alunos de Etnia Cigana, que como é do 

conhecimento geral é norteada por uma cultura própria, a qual por consequência adensa 

os problemas de integração, assiduidade e abandono escolar precoce.  

 No que concerne à caracterização da turma objeto de estudo, é relevante referir 

que a nossa amostra (turma) é constituída por 16 alunos, dos quais 12 são do sexo 

masculino e 4 do sexo feminino. As idades compreendidas dos alunos da turma variam 

da faixa etária dos 12 anos aos 16 anos de idade. Deste grupo de alunos 7 são 

repetentes do 6º ano de escolaridade e 4 têm necessidades educativas especiais (NEE). 

  A grande maioria dos alunos da turma beneficiam do escalão A (ação social 

escolar), sendo que apenas 1 aluno usufrui do escalão B. Importa aludir ao facto de que 

dos 16 alunos que constituem a turma 9 são de etnia cigana, dos quais 7 são do sexo 

masculino e 2 do sexo feminino. Salientamos ainda que à exceção de 2 alunos que 

residem em S. Matias, todos residem em bairros periféricos e carenciados da cidade de 

Beja.  

 De acordo com Marconi & Lakatos (2003) a amostra é definida como: “(…) uma 

parcela convenientemente selecionada do universo (população); é um subconjunto do 

universo.” (Marconi & Lakatos, 2003, p. 163). 

 Na presente investigação, tal como já refletimos previamente, a amostra é 

considerada uma amostra por conveniência, de acordo com o que anteriormente 

também já foi dissecado.   

4.1)- Caracterização da Equipa Técnica TEIP e das suas Ações 
 

Segundo a Direção Geral de Educação, o Programa TEIP é uma iniciativa do 

governo, implementada atualmente em 137 agrupamentos de escolas que 

especificamente se situam em territórios económica e socialmente desfavorecidos. De 

forma geral estes territórios são assinalados pela pobreza e exclusão social, onde existe 

violência, a indisciplina, o abandono e o insucesso escolar. O programa tem como 
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principal objetivo a prevenção e redução do abandono escolar precoce e do absentismo, 

a redução da indisciplina e a promoção do sucesso. (DGE, 2020). 

Este programa encontra-se enquadrado no Despacho Normativo n.º 20/2012, de 

03 de outubro de 2012.  

De acordo com a DGE (2014), citando Barreiros (2015):  

Os objetivos do programa TEIP 2 são melhorar a qualidade das aprendizagens, 

traduzida no sucesso educativo dos alunos; combater o abandono escolar precoce e 

o absentismo; criar condições para a orientação educativa e a transição qualificada da 

escola para a vida ativa; promover a articulação entre a escola, os parceiros sociais e 

as instituições de formação presentes no território educativo; constituir-se como 

recurso de desenvolvimento comunitário. (Barreiros, 2015, p. 216). 

Segundo Barreiros & Serra (2012), mencionado por Carvalho (2018): “O 

programa TEIP é uma medida de descriminação positiva que tem por objetivo uma 

unidade geográfica, favorecendo a relação do aluno e da família com a escola.” 

(Barreiros & Serra, 2018, p. 42). 

O programa TEIP foi progressivamente envolvendo mais escolas desde a sua 

génese até à presente data. 

Relativamente ao projeto TEIP do Agrupamento de Escolas n.º 1 de Beja assenta 

em quatro grandes áreas de intervenção, nomeadamente: Sucesso Educativo e 

Abandono Escolar; Organização e gestão pedagógica; Segurança e disciplina, e a 

Articulação Escola/Família/Comunidade. 

Deste projeto fazem parte duas Técnicas especializadas, nomeadamente, uma 

Psicóloga Educacional e uma Assistente Social. Por considerarmos relevante para este 

estudo focamos as ações TEIP das quais a Assistente Social é responsável e que 

constam no Plano Plurianual de Melhoria TEIP (PPM 2019-2021). A Assistente Social é 

corresponsável pela ação “Assembleia de Delegados de Turma”, que pretende 

promover o diálogo entre os alunos através dos delegados de cada turma, 

proporcionando um espaço no qual eles possam discutir os problemas da escola, propor 

soluções e contribuir para melhoria dos espaços e do ambiente da sua escola. Sendo 

também da responsabilidade da Assistente Social integrar o “GAPS” (Gabinete de Apoio 

Psicossocial), que é uma ação que pretende realizar o diagnóstico e encaminhamento 

de alunos e famílias socialmente desfavorecidas, sinalizados pelos respetivos 

professores titulares de turma e diretores de turma; efetuar o atendimento a 
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encarregados de educação dos vários ciclos de ensino; promover o trabalho em rede 

com instituições sociais do concelho; acompanhar as famílias dos alunos em 

absentismo e/ou risco de abandono escolar; acompanhar os alunos com dificuldades de 

ordem afetiva e/ou comportamental; promover a frequência de crianças no ensino pré-

escolar; desenvolver ações de carácter preventivo no âmbito da indisciplina e/ou 

violência. Os objetivos fulcrais desta ação assentam em desenvolver estratégias de 

apoio às famílias socialmente desfavorecidas, promover a articulação entre a rede social 

no apoio a famílias com carência socioeconómica, prevenir eventuais situações de 

absentismo e abandono escolar, avaliar e acompanhar alunos sinalizados por motivos 

comportamentais e afetivos, sensibilizar as famílias de etnia cigana para a necessidade 

da frequência do pré- escolar como forma de promover o sucesso nas aprendizagens, 

prevenir e minimizar os comportamentos disruptivos e as situações de conflitualidade e 

de Bullying entre os alunos e melhorar o relacionamento interpessoal entre os alunos. 

5) - Técnicas e Instrumentos de Recolha de Dados 
 

Em consonância com os objetivos do estudo que visam compreender as 

dificuldades sentidas pelos alunos da EB de Santa Maria, com condições 

socioeconómicas desfavoráveis no seu percurso escolar, optou-se por se desenvolver 

um procedimento metodológico misto, de forma a melhor entendermos os fatores em 

análise, sendo que aos alunos foi efetuado um inquérito por questionário e ao 

Coordenador de Estabelecimento da EB de Santa Maria, à Coordenadora do Plano de 

Inovação (PI) de 2º Ciclo e ao Diretor de Turma do 6º PCA foram realizadas entrevistas. 

De acordo com Quivy (2003), o trabalho exploratório tem como objetivo ampliar 

a perspetiva de análise e conhecer as ideologias de diversos autores, cujas próprias 

investigações podem motivar os nossos próprios estudos. Devemos explorar da melhor 

maneira possível estas ideias e perspetivas de forma a melhor compreendermos e 

estudarmos os fenómenos de forma específica. Refere-nos Quivy (2003) que “É 

necessário, portanto, traduzi-las numa linguagem e em formas que as habilitem a 

conduzir o trabalho sistemático de recolha e análise de dados de observação ou 

experimentação que deve seguir-se”. (Quivy, 2003, p.109). 

Importa elucidarmos ainda em concordância com Quivy (2003) que o inquérito 

por questionário: 

Consiste em colocar a um conjunto de inquiridos, geralmente representativo de 

uma população, uma série de perguntas relativas à situação social, profissional ou 



64 
 

familiar, às suas opiniões, à sua atitude em relação a opções ou a questões humanas 

e sociais, às suas expetativas (…).  (Quivy, 2003, p.188). 

Este método visa a certificação de hipóteses teóricas e a análise das correlações 

que essas hipóteses sugerem.  

Noutro prisma e em concordância com os investigadores Ghiglione & Matalon 

(1997): “Um inquérito consiste, portanto, e, suscitar um conjunto de discursos 

individuais, em interpretá-los e generalizá-los.” (Ghiglione & Matalon, 1997, p. 2).  

 Seguindo esta ideologia, e continuando a perspetiva dos autores (1997), 

relativamente às abordagens qualitativas e quantitativas, é relevante ressalvarmos a 

referência de que: “(…) para construir um questionário, é obviamente necessário saber 

com exatidão o que procuramos, garantir que as questões tenham o mesmo significado 

para todos, que os diferentes aspectos da questão tenham sido bem abordados, etc.” 

(Ghiglione & Matalon, 1997, p. 105). Por tudo os questionários têm pelo menos quatro 

propósitos que nos são apresentados por Ghiglione & Matalon (1997), nomeadamente: 

estimar certas grandezas “absolutas”, estimar grandezas “relativas”, descrever uma 

população ou subpopulação e verificar hipóteses.  

 Ainda na linha ideológica dos autores (1997), é relevante mencionar que: “Um 

questionário deve parecer uma troca de palavras tão natural quanto possível e as 

questões encadearem-se umas nas outras sem repetições nem despropósitos.” 

(Ghiglione & Matalon, 1997, p. 112). 

 Neste seguimento, importa ainda focarmos que na perspetiva de William Foddy 

(2000), na qual, para uma boa construção de um questionário é necessário saber 

exatamente o que procuramos, de maneira a garantir que as questões tenham o mesmo 

significado para todos, e não menos importante, que todos os aspetos inerentes às 

questões tenham o mesmo significado para todos. É ainda essencial termos a perfeita 

noção de que a composição das questões afeta de certa forma a resposta. Desta 

maneira e no sentido de não serem elaboradas questões sugestivas ou tendenciosas, 

é ressalvado por Foddy que: “uma boa questão nunca deve, portanto, sugerir nenhuma 

resposta particular, não deve exprimir nenhuma expectativa e não deve excluir nada do 

que possa passar pela cabeça da pessoa a quem vai colocá-la.” (Foddy, 2000, p.111).   

 Ao guiarmos a nossa investigação com base nos vários autores supra 

mencionados, formulámos as questões do nosso inquérito por questionário, assentes 

no propósito de adquirir uma determinada informação, acerca dos alunos, da sua família 

e do seu meio envolvente e escolar. Pelo que, nesta investigação a recolha de dados 



65 
 

junto dos alunos, tal como já mencionamos anteriormente, foi efetuada através do 

inquérito por questionário, tendo sido este dividido pelas seguintes partes: 

- Caraterização pessoal do/a aluno/a; 

- Condições do/a aluno/a; 

- Rede familiar e social do/a aluno/a; 

- Condições de habitabilidade do/a aluno/a; 

- Contexto familiar e social do/a aluno/a; 

- Meio envolvente; 

- Meio escolar; 

- Projetos de vida futura; 

- Teste Associação Livre da Palavra “Escola”, e 

- Teste Associação Livre da Palavra “Futuro”. 

Para a construção e aplicação do questionário, recorreu-se ao modelo de 

Formulário do Google Forms. 

Para captarmos a importância atribuída à escola e as expetativas dos alunos 

quanto à vida futura optamos pela utilização da Técnica de Associação Livre de Palavras 

(TALP), que segundo Martens (1992) citado por Tavares et al. (2014):  “tem por base de 

sua construção as compreensões filosóficas de Aristóteles sobre a associação de ideias, 

através da qual se originou o que se chama de Teoria Associacionista da Memorização.” 

(Tavares et al. 2014, p. 72). 

A utilização do TALP, segundo Abric (2000), citado por Tavares et al. (2014) 

direcionava-se inicialmente, sobretudo, ao campo da Psicologia Clínica, contudo, com 

o surgimento das pesquisas relacionadas com a Psicologia Social, em particular 

naquelas relacionadas com a Teoria das Representações Sociais – TRS, que surge: 

como uma teoria capaz de compreender e explicar a realidade através dos saberes 

comuns aos indivíduos (função saber), corroborando com a definição das identidades 

sociais (função identitária) que guiará e justificará as ações e os comportamentos dos 

indivíduos em sociedade (função de orientação e justificação). (Abric, 2000, p.28, 

citado por Tavares et al., 2014, p. 72). 
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O estímulo indutor base desta pesquisa foi: “Diga-me as 5 primeiras palavras ou 

expressões que lhe vêm à cabeça quando ouve a palavra “ESCOLA” e a palavra 

“FUTURO”. As palavras ou expressões mencionadas são posteriormente organizadas 

por campos semânticos e as evocações que emergiram foram convertidas em 

substantivos flexionados no singular. Para a análise dos dados obtidos, listaram-se e 

organizaram-se os dicionários de evocações numa base de dados. 

O software Excel foi utilizado para organizar e analisar as evocações 

previamente obtidas através do formulário do Google, bem como para fazer todas as 

restantes análises de caraterização socioeconómica dos alunos. 

Na nossa investigação recorremos ao método da entrevista ao Coordenador de 

Estabelecimento da EB de Santa Maria, à Coordenadora do Plano de Inovação (PI) de 

2º Ciclo e ao Diretor de Turma do 6º PCA, uma vez que estas são também um 

instrumento fundamental de recolha de informação e têm como intuito compreender 

como estes elementos se posicionam face aos alunos socioeconomicamente 

desfavorecidos e os principais problemas diagnosticados nos mesmos. Estas 

entrevistas foram realizadas de acordo com um guião de entrevista, com base nos 

objetivos e indicadores dos instrumentos de recolha de informação 

Torna-se interessante debruçarmo-nos sob a definição de entrevista em 

profundidade apresentada por Olabuénaga (1999) em que esta nos surge como: “(…) 

no es otra cosa que una técnica de obtener información, mediante una conversación 

profesional com una o varias personas para un estúdio analítico de investigácion o para 

contrubuir en los dignósticos o tratamentos sociales.” (Olabuénaga, 1999, p. 165). 

Sendo que este processo tem inerente um processo de comunicação no qual o decurso 

da comunicação entre o entrevistador e o entrevistado pode fluir de forma mutuada, 

quer de uma maneira consciente ou até inconsciente. De acordo com o investigador 

(1999), a entrevista é o modo mais popular e utilizado pelos investigadores na 

atualidade. A leitura de um texto é considerada a forma mais ampla, universal e rica de 

levar a cabo esta tarefa. A própria leitura da análise de conteúdo engloba um espectro 

vasto de conceitos e técnicas, o qual é necessário antecipadamente delimitar para não 

existir o risco de informação confusa e desnecessária.  

Já em consonância com Quivy (2003), “os métodos de entrevista caracterizam-

se por um contato direto entre o investigador e os seus interlocutores e por uma 

directividade por parte daquele”. (Quivy, 2003, p.191-192). 
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As entrevistas dirigidas tiveram um carácter semidiretivo, pois o intuito das 

mesmas foi não serem totalmente abertas nem guiadas por um elevado número de 

perguntas precisas, cabendo ao investigador reencaminhar a entrevista para os 

objetivos cada vez que o entrevistado deles se afastar. (Quivy, 2003).   

Desta forma apraz-nos referir que a entrevista é um método de recolha de 

informação bastante rico em expressão, sendo por tal motivo bastante proveitosa a sua 

aplicação. 

Assim prosseguimos à fase seguinte do nosso trabalho de investigação, 

especificamente, à aplicação dos instrumentos de recolha de dados. A totalidade dos 

participantes foram devidamente esclarecidos acerca do estudo e para o qual o mesmo 

se destinava, tendo sido esclarecidos que as informações obtidas através do mesmo 

eram exclusivamente para a investigação em questão, garantindo-se confidencialidade 

e anonimato, para o feito. A primeira questão colocada é exatamente acerca da 

autorização para recolha de dados para o objetivo explicitado, tendo sido ainda 

solicitado aos Encarregados de Educação o consentimento informado para a realização 

de um inquérito por questionário, no qual se garante que a informação recolhida é de 

carácter anónimo e se destina a uma investigação académica. 

Seguimos a nossa investigação com a especificação dos objetivos e indicadores 

dos instrumentos de recolha de informação. Pelo que, torna-se essencial, a 

apresentamos a tabela que se segue: 

Tabela 1 - Objetivos e indicadores dos instrumentos de recolha de informação 

Objetivos Indicadores 
 

População 
Técnica de 
Recolha de 

Dados 

Caracterização pessoal do aluno 

-Género (M/F) 

-Idade 

- Naturalidade 

- Nacionalidade 

Alunos do 6º ano 

PCA da EB de 

Santa Maria 

Inquérito por 

Questionário 

Diagnosticar as dificuldades do 

aluno no seu desempenho escolar 

- Escalão de abono de 

família de que é 

beneficiário 

- Número de reprovações 

no percurso escolar 

Alunos do 6º ano 

PCA da EB de 

Santa Maria 

Inquérito por 

Questionário 
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Rede familiar e social do aluno 

-Número de pessoas com 

quem vive 

- Quais são as pessoas 

com quem vive (grau de 

parentesco) 

- Literacia dos pais 

- Situação económica da 

família (tipo de prestações 

sociais que a família 

beneficia) 

 

Alunos do 6º ano 

PCA da EB de 

Santa Maria 

Inquérito por 

Questionário 

Condições de habitabilidade do 

aluno 

- Condições habitacionais 

- Avaliação da habitação 

onde vive 

- Número de divisões que 

constituem a habitação 

- Avaliação da comida que 

consome 

.  

 

Alunos do 6º ano 

PCA da EB de 

Santa Maria 

Inquérito por 

Questionário 

Contexto familiar e social 

- Tipo de relacionamento 

com as pessoas com quem 

vive 

Alunos do 6º ano 

PCA da EB de 

Santa Maria 

Inquérito por 

Questionário 

Meio envolvente 

- Zona de residência 

- Existência de amigos na 

zona de residência 

 

Alunos do 6º ano 

PCA da EB de 

Santa Maria 

Inquérito por 

Questionário 

Meio escolar 

- Perspetiva do que é ser 

um bom aluno 

- Perspetiva do que é ser 

um bom professor 

- Perspetiva do que é uma 

boa escola 

- Maior dificuldade na 

escola 

- Opinião dos pais face à 

frequência escolar 

Alunos do 6º ano 

PCA da EB de 

Santa Maria 

Inquérito por 

Questionário 
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Expetativas do aluno quanto a 

projetos de vida futura dos alunos 

- Conhecimento de alguém 

que tenha tido uma vida 

melhor por ter estudado 

- Expetativa da sua vida 

futura 

Alunos do 6º ano 

PCA da EB de 

Santa Maria 

Inquérito por 

Questionário 

Principais problemas escolares 

diagnosticados aos alunos da EB 

de Santa Maria na perspetiva do 

Coordenador de Estabelecimento 

- Tipo de necessidades 

diagnosticadas 

- Nível de aceitação das 

intervenções por parte dos 

alunos e famílias 

- Inclusão de alunos em 

contexto PCA e integração 

escolar dos mesmos 

- Importância do Projeto 

TEIP na promoção do 

sucesso escolar 

- Importância da 

intervenção da Equipa 

Multidisciplinar para a 

promoção do sucesso 

escolar 

- Resultados escolares dos 

alunos integrados em PCA 

- Ações estratégicas a 

implementar no futuro 

Coordenador de 

Estabelecimento 

da EB de Santa 

Maria 

 
 
 
 
 
 
Entrevista 
Semidiretiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Principais problemas escolares 

diagnosticados aos alunos da EB 

de Santa Maria na perspetiva da 

Psicologa 

-- Tipo de necessidades 

diagnosticadas 

- Nível de aceitação das 

intervenções por parte dos 

alunos e famílias 

- Inclusão de alunos em 

contexto PCA e integração 

escolar dos mesmos 

- Importância do Projeto 

TEIP na promoção do 

sucesso escolar 

Coordenadora 

de 2º Ciclo do 

Plano de 

Inovação 

Entrevista 
Semidiretiva  
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- Importância da 

intervenção da Equipa 

Multidisciplinar para a 

promoção do sucesso 

escolar 

- Resultados escolares dos 

alunos integrados em PCA 

- Ações estratégicas a 

implementar no futuro 

Principais problemas escolares 

diagnosticados aos alunos da EB 

de Santa Maria na perspetiva dos 

Diretores de Turma 

- Tipo de dificuldades 

encontradas 

- Influência 

comportamental no 

desempenho escolar 

- Grau de influência da 

assiduidade no sucesso 

escolar dos alunos 

- Importância da 

intervenção da Equipa 

Multidisciplinar para a 

promoção do sucesso 

escolar 

- Principais obstáculos 

encontrados na articulação 

com a família 

- Desempenho escolar dos 

alunos 

- Ambição de progressão 

de estudos dos alunos 6º 

PCA 

- Integração social dos 

alunos PCA em contexto 

escola 

- Expetativas de vida futura 

dos alunos 

Diretor de 

Turma de 6º 

PCA  

Entrevista 
Semidiretiva 
 

Fonte: Elaboração Própria 
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6) - Tratamento de Dados 
 

No que diz respeito aos inquéritos por questionário aplicados aos alunos, foi 

seguida a análise através de diagramas e gráficos de barras obtidos através do Google 

Forms, tal como anteriormente havia sido explanado. 

É fundamental realçarmos que o Google Forms é uma ferramenta lançada pelo 

Google, gratuita, que pode ser utilizada para recolher informações e para elaborar 

questionários e formulários de registo. As informações recolhidas através deste 

aplicativo e os resultados dos questionários são transmitidos automaticamente sendo 

gerado desta forma gráficos elucidativos das respostas obtidas. (Google Forms, sd). 

Algumas das respostas obtidas através do inquérito por questionários aos 

alunos, foi analisada e reportada na investigação com recurso ao programa Excel. Em 

linhas gerais, o Excel pode ser definido como editor de planilhas produzido pela 

Microsoft. (Excel, sd). O recurso a este editor inclui ferramentas de cálculo e de 

construção de tabelas. Neste sentido, a presente investigação utilizou esta ferramenta 

para a criação das tabelas que apresentam o posicionamento das expressões obtidas 

com a indução das palavras “ESCOLA” e “FUTURO” (Tabela 13 e 14) e ainda para a 

elaboração das tabelas que apresentam os grupos de palavras obtidas com a indução 

da expressão “ESCOLA” e “FUTURO” (Tabelas 15 e 16). Na criação destas tabelas foi 

inserido o cálculo da percentagem de respostas de cada opção, utilizando o cálculo 

matemático da regra três simples.   

Matematicamente falando a regra três simples é uma forma de encontrar um 

valor a partir de outros três, divididos em pares relacionados cujos valores têm 

mesma grandeza e unidade. (Regra Três Simples, sd). Desta forma introduziu-se nas 

tabelas elaboradas (Tabela 13 e Tabela 15) uma coluna com o número absoluto de 

respostas obtidas pelos inquiridos e à direita dos mesmos a conversão dos números 

absolutos em percentagem (recorrendo à regra três simples). Já na tabela 14 e na tabela 

16 é apresentado apenas a percentagem, tendo-se recorrido às mesmas técnicas. 

Do inquérito por questionário realizado aos alunos fez parte a associação livre 

de palavras. A Técnica da Associação Livre de Palavras (TALP), foi tal como não 

poderia deixar de ser, inquirida aos alunos através de uma questão de resposta aberta, 

na qual o estímulo indutor utilizado nesta pesquisa foi: “Diga-me as 5 palavras ou 

expressões que lhe vêm à cabeça quando ouve a palavra ESCOLA e a palavra 

FUTURO”. As palavras ou expressões referidas foram posteriormente organizadas por 
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campos semânticos e as evocações que surgiram foram convertidas em substantivos 

flexionados no singular. Tal como mencionamos anteriormente, o balanço das respostas 

obtidas foi efetuado com recurso a análise semântica.  

Cremos ser fundamental referirmos que a Técnica da Associação Livre de 

Palavras (TALP), tal como explicado no ponto anterior (Técnicas e Instrumentos de 

Recolha de Dados), recorreu ao estímulo indutor e para a análise dos dados obtidos, 

listaram-se e organizaram-se dicionários de evocações numa base de dados em excel.  

Posteriormente utilizou-se a técnica computacional designada “Flag Tags”, de 

forma a facilitar a leitura dos resultados, através de uma representação gráfica, que 

engloba a totalidade das palavras ou frases utilizadas pelos alunos, sendo possível 

identificar quais as palavras com maior prevalência, antes de agrupar as evocações em 

substantivos.  

 De referirmos que em consonância com José, Silva & Ribeiro (2011), “Flag Tags” 

ou nuvem de tags, é a visualização de uma lista ponderada de palavras em que esses 

pesos estão associados com atributos de visualização, normalmente tamanho e cor. As 

nuvens de tags tornaram-se assim populares como um mecanismo de visualização para 

os principais tópicos associados a um site ou conjunto de documentos. As tags são 

obtidas a partir das palavras do texto e o tamanho da mesma corresponde à frequência 

relativa de cada palavra. Com esta forma de representação o ambiente de informação 

associado a qualquer realidade significativa passa a ser visualizada de uma forma de 

fácil compreensão e também podem ser muito relevantes, mesmo quando a realidade 

é representado não é mais um conjunto de documentos ou recursos, mas um fluxo de 

interações ocorrendo dentro de um ambiente de computação onipresente particular. 

Para esta análise foi utilizada a ferramenta disponibilizada no site: 

https://wordart.com/create. 

Já no que concerne às entrevistas aplicadas ao Coordenador de 

Estabelecimento, à Coordenadora de 2º Ciclo do Plano de Invocação e ao Diretor de 

Turma do 6º PCA, os dados recolhidos nas mesmas foram analisados seguindo a 

estrutura da análise de conteúdo.  

Importa assim ressalvar que de acordo com Bardin (1977): “(…)  a análise de 

conteúdo aparece como um conjunto de técnicas de análise das comunicações, que 

utiliza procedimentos sistemáticos e objectivos de descrição do conteúdo das 

mensagens.” (Bardin, 1977, p. 37). 

https://wordart.com/create
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Já na ótica dos investigadores Ghiglione & Matalon (1997), a análise de conteúdo 

é considerada: “(…) tão-somentre como um método, é, antes de mais, uma prática 

social. Ela encontrará as suas justificações numa predictibilidade empírica relativamente 

a um objectivo predeterminado e procurará validações extrínsecas à sua própria 

prática.” (Ghiglione & Matalon, 1997, p. 179).  

Por outro lado, na perspetiva de Olabuénaga (1999), a análise de conteúdo: “(…) 

se basa en la lectura como instrumento de recogidade información; lectura que debe 

realizarse de modo científico, es decir, de manera sistemática, objetiva, replicable, 

válida.” (Olabuénaga, 1999, p.193). O que significa que a análise de conteúdo é 

baseada na leitura, como um instrumento de informação reconhecida, leitura essa que 

deve ser feira de forma científica, sistemática, objetiva replicável e válida. A leitura 

científica anteriormente aludida, tal como a sua análise efetuada posteriormente devem 

ser feitas dentro da estratégia metodológica delineada, tal como a sua análise 

quantitativa e qualitativa deve ser efetuada dentro da mesma estratégia metodológica. 

 A análise de conteúdo desta investigação tentou ir de encontro aos paradigmas 

supramencionados, de forma a sua leitura fosse válida, científica e ainda imparcial.    

Não obstante, das análises efetuadas pelos investigadores anteriormente 

focadas, Campos (2004) num estudo aprofundado acerca do método de análise de 

conteúdo salienta que atualmente: “(…) a técnica de análise de conteúdo refere-se ao 

estudo tanto dos conteúdos nas figuras de linguagem, reticências, entrelinhas, quanto 

dos manifestos.” (Campos, 2004, p.612). Neste seguimento e apoiando-se nas teorias 

de Rodrigues (1999) e Bardin (1997), Campos (2004), apresenta-nos ainda este método 

de análise como: “(…) um conjunto de técnicas de análise de comunicações, assim 

sendo, é destacada neste campo, a importância da semântica para o desenvolvimento 

do metido. Entendo-se por semântica aqui, a pesquisa do sentido de um texto”. 

(Campos, 2004, p. 612). De forma sucinta para o investigador (2004) a análise de 

conteúdo é considerada um conjunto de técnicas que se fazem valer da comunicação 

como ponto de partida.  

De acordo com Câmara (2013), seguindo a proposta de Bardin, análise de 

conteúdo é: “(…) uma das técnicas de tratamento de dados em pesquisa qualitativa.” 

(Câmara, 2013, p. 182). Esta técnica apresentada é utilizada desde a década de 20, 

altura em que passou a ser utilizada para interpretar os livros sagrados da época. 

Contudo, a definição da análise de conteúdo apenas surge no final dos anos 40-50.  
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Optámos por recorrer a esta técnica de tratamento de dados, tal como 

anteriormente referimos, para interpretarmos as entrevistas aplicadas aos três 

elementos do nosso estudo.  

7) - Apresentação dos resultados 

7.1) - Inquérito por questionário realizado aos alunos 
 

Com o objetivo de investigar o percurso escolar e os projetos de vida futuro dos 

alunos em situação de pobreza, foi aplicado aos alunos do 6º ano PCA da EB de Santa 

Maria um inquérito por questionário. 

O inquérito por questionário foi aplicado aos 16 alunos que constituem a turma 

do 6º PCA, não existindo recursas de resposta ao mesmo. 

O questionário é constituído por 32 perguntas, sendo em paralelo passado um 

outro questionário de associação de livre palavras constituído apenas por 2 questões 

de respostas abertas.  

Passemos de seguida à análise dos diagramas e gráficos de barras obtidos 

através do Google Forms, que nos elucidam das respostas. 

Na primeira questão constatou-se o seguinte: 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração Própria (Obtido através do Google Forms) 

 

Gráfico 1 - Género dos alunos 
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A maioria dos elementos que constituem a turma é do sexo masculino (12 

elementos), sendo que apenas 4 elementos são do sexo feminino. 

Relativamente à segunda questão efetuada, que analisa as idades dos alunos 

da turma, comprovou-se o seguinte: 

 

Fonte: Elaboração Própria (Obtido através do Google Forms) 

As idades dos alunos da turma são compreendidas entre os 13 e os 17 anos, 

sendo que se verifica um maior registo na faixa etária dos 14,15 e 16 anos de idade, 

uma vez que 4 alunos têm 14 anos, 4 alunos têm 15 anos e outros 4 alunos têm 16 anos 

de idade. 

No que concerne à questão seguinte, que investiga a naturalidade dos alunos, 

verifica-se pela análise do diagrama exposto que a grande parte dos alunos da turma 

(15 são naturais de Beja), sendo que apenas 2 pertencem a S. Matias. 

No que diz respeito à quarta questão que interroga os alunos quanto à sua 

situação de SAS (Subsídio de Ação Social), foram obtidas as questões que se podem 

analisar pelo seguinte diagrama: 

Gráfico 2 - Idade dos alunos 
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Gráfico 3 - Escalão de Abono de Família dos alunos 

 

Fonte: Elaboração Própria (Obtido através do Google Forms) 

Relativamente à indagação dos inquiridos acerca do escalão do abono de 

família, verificamos que dos 16 alunos que constituem a turma 13 alunos são 

beneficiários de escalão A (1º escalão) e 3 alunos demonstraram desconhecer qual o 

escalão de que são beneficiários. Assim a maior parte dos inquiridos da turma afirma 

usufruir do escalão A (1º escalão). 

Prosseguindo na nossa análise de dados e verificando atentamente as respostas 

à 5ª questão, que incide sob o percurso escolar dos alunos e o número de retenção dos 

mesmos, podemos verificar o seguinte: 

 

Fonte: Elaboração Própria (Obtido através do Google Forms) 

 

Gráfico 4 - Reprovações no percurso escolar 
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A totalidade dos alunos da turma já reprovou pelo menos um ano, contudo, a 

maioria (7 alunos) reprovou três ou mais vezes, seguido de 6 alunos que já reprovaram 

pelo menos duas vezes no seu percurso escolar. A resposta menos obtida, reprovou 

apenas uma vez, contabilizou o registo de 3 alunos. O que transparece que o nível de 

retenção dos alunos da turma é elevada, visto que a totalidade já reprovou uma ou mais 

vezes durante o seu percurso escolar. 

Relativamente à questão que abordou a rede familiar e social dos alunos, 

constatamos que 2 alunos não responderam à questão e que os dados obtidos nas 

respostas refletem-se através do seguinte gráfico de barras: 

Fonte: Elaboração Própria (Obtido através do Google Forms) 

Dos alunos questionados, 8 alunos afirmam que residem com sete pessoas ou 

mais. Sendo a segunda resposta mais obtida (3 alunos) têm quatro elementos no seu 

agregado familiar. Prosseguida desta opção, 2 alunos inquiridos, referem residir com 

seis pessoas. Conclui-se, através da análise do gráfico 5, que os agregados familiares 

dos inquiridos são numerosos. 

Na questão que indaga sobre as pessoas com quem vivem, os alunos 

registaram as seguintes respostas:  

Gráfico 5 - Número de pessoas com quem vive o aluno 
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Fonte: Elaboração Própria (Obtido através do Google Forms) 

A grande parte dos inquiridos (8 alunos), respondeu que reside com os pais e 

irmãos, sendo a segunda resposta mais registada, os pais (2 alunos). Os restantes 

inquiridos variam entre pais, irmãos, namorada e filho (1 aluno), pais e namorada (1 

aluno), pais, irmãos, cunhado, cunhada e sobrinho (1 aluno), sogros e namorado (1 

aluno), mãe, irmãos, sobrinho e avó (1 aluno) e finalmente com pai e irmãos (1 aluno). 

Relativamente à questão que interroga acerca dos conhecimentos escolares dos 

pais, pode observar-se o seguinte: 

 

Fonte: Elaboração Própria (Obtido através do Google Forms) 

A grande parte dos progenitores dos alunos da turma sabe ler e escrever (11 

respostas obtidas), sendo que apenas 5 alunos admitem que os progenitores não sabem 

ler nem escrever. 

Gráfico 6 - Pessoas com quem vive o aluno 

Gráfico 7 - Qualificação Escolar dos pais dos alunos 
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Na questão:” A tua família beneficia de alguma prestação social?”, as respostas 

obtidas foram as seguintes:  

Fonte: Elaboração Própria (Obtido através do Google Forms) 

A maioria dos alunos que integram a turma (10 alunos) responderam 

afirmativamente, ou seja, a família beneficia de prestações sociais e 6 alunos 

responderam de forma negativa, a família não beneficia de qualquer tipo de prestação 

social. Verifica-se pelos resultados obtidos à questão que a maioria da família dos 

alunos beneficia de prestações sociais. 

A questão seguinte, que incide sobre quais as prestações sociais que as 

famílias recebem, observaram-se as seguintes respostas: 

 

 

 

Fonte: Elaboração Própria (Obtido através do Google Forms)  

À questão “Quais as prestações sociais que a tua família recebe?”, 50% dos 

inquiridos (8 alunos) afirma desconhecer a prestação social que a família usufrui, 

Gráfico 8 - Benefício de prestações sociais da família do aluno 

Gráfico 9 - Tipo de prestações sociais que a família beneficia 
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37,5% (6 alunos) dos inquiridos refere que é beneficiário de Rendimento Social de 

Inserção (RSI), seguido da opção reforma de 12,5% (2 alunos). Pelas respostas 

obtidas obtemos a confirmação que a prestação social que as famílias dos alunos 

inquiridos mais recebem é o Rendimento Social de Inserção.  

Relativamente à questão que analisa as condições de habitabilidade dos 

alunos, podemos constatar-se as seguintes respostas:  

Fonte: Elaboração Própria (Obtido através do Google Forms) 

A totalidade dos alunos inquiridos (16), afirmam que existe na sua habitação 

água potável, casa de banho, eletricidade, frigorífico e televisão. Quanto à existência 

de internet e espaço para estudar o número foi ligeiramente inferior. Assim 13 alunos 

referem ter internet em casa e 3 alunos admitem não ter, quanto ao espaço para 

estudar 11 alunos referem ter e 5 alunos referem que não têm na sua habitação um 

espaço destinado ao estudo. 

Gráfico 10 - Condições habitacionais do aluno 
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 Nesta sequência a questão seguinte, ainda direcionada às condições de 

habitabilidade dos alunos, é perguntado: “Como avalias a tua habitação?”, neste 

ponto, os 16 inquiridos responderam o seguinte: 

Fonte: Elaboração Própria (Obtido através do Google Forms) 

 

A grande parte dos alunos inquiridos avalia a sua habitação como muito boa 

(12 alunos), seguindo-se de igual forma as opções nem boa nem má (2 alunos) e boa 

(2 alunos). Comprova-se desta forma que os alunos de forma geral consideram que a 

habitação onde vivem é muito boa. 

Seguidamente, na continuação da análise das condições de habitabilidade dos 

distintos, alunos, abordou-se a questão: “Quantas divisões tem a tua casa?”. Nesta 

questão observaram várias respostas distintas, que são possível observar pelo 

seguinte gráfico de barras:  

 

Gráfico 11 - Avaliação das condições habitacionais da casa do aluno 
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Fonte: Elaboração Própria (Obtido através do Google Forms) 

Os 16 alunos inquiridos responderam de forma bastante distinta, tendo -se 

constatado que as opções mais recorrentes são quatro divisões (5 alunos) e sete 

divisões (4 alunos), seguidas das opções cinco divisões (3 alunos) e seis divisões (2 

alunos), prosseguidas das opções três divisões (1 aluno) e oito divisões (1 aluno). Por 

tudo, mais de metade dos alunos inquiridos afirma ter quatro ou mais divisões na sua 

casa.  

Na continuidade do nosso questionário, tornou-se essencial, inquirirmos ainda 

os alunos acerca da comida, assim na questão: “Como é a comida na tua casa?”, 

tendo sido possível observar as seguintes respostas:  

Fonte: Elaboração Própria (Obtido através do Google Forms) 

 

Gráfico 12 - Número de divisões existentes na habitação do aluno 

Gráfico 13 - Qualidade da comida que o aluno consome 
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Quanto à pergunta que interroga os alunos acerca da qualidade da comida que 

o aluno consome, obtivemos as seguintes respostas: 14 dos alunos inquiridos 

responderam que a comida na sua casa é “muito boa”, seguidos de 1 aluno que refere 

que a comida é “boa” e ainda de 1 aluno que menciona que a comida “nem é má nem 

boa”. Desta forma a maioria dos alunos inquiridos qualifica de muito boa a comida que 

consome. 

Considerou-se importante questionar os inquiridos sobre: “O que costumas 

comer normalmente?”, tendo-se obtido as diversas respostas observáveis no gráfico 

de barras apresentado de seguida: 

 

Fonte: Elaboração Própria (Obtido através do Google Forms) 

*Nota: Foi mantida na íntegra e sem qualquer correção a expressão escrita dos 

inquiridos. 

As opções de resposta foram de forma geral diversas, sendo que se verificou 

uma maior incidência de resposta na opção carne, sendo depois registado várias 

opções como: “batata e arroz”, “bifes e pizzas”, “carne”, “carne, peixe, ovos e 

chocapik”, “carne e arroz”, “carne, peixe, legumes, fruta e pão”, “carne, peixe, puré, 

massa, arroz e pão”, “pão massas, arroz, carne, sopa, canja, frango e batatas”, 

“bacalhau à brás, carne, peixe, esparguete, arroz, frango, batatas, feijão e grão”, 

“carne e peixe, carne arroz, leite com café e pão”, “carne, arroz, massa e batatas” e 

ainda foram registadas 1 resposta “cozinha” e outra “depende do que a minha mãe 

Gráfico 14 - Tipo de alimentos que o aluno consome normalmente 
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cozinhar”. Assim, é notória uma resposta mais repetida nesta questão é opção carne, 

peixe, arroz e batata.   

O inquérito por questionário realizado pretendeu também analisar ao contexto 

familiar e social dos alunos, tendo sido primeiramente efetuada a seguinte pergunta: 

“Relacionas-te bem com quem vives?”, as  respostas foram homogéneas, uma vez 

que, a totalidade dos inquiridos respondeu quem sim, tal como é observável pelo 

diagrama exposto de seguida: 

 

Fonte: Elaboração Própria (Obtido através do Google Forms) 

 

De seguida, quando questionados o “Porquê” de se relacionarem bem com 

quem vivem, 3 alunos optaram por não responder à questão e as 13 respostas obtidas 

incidem no seguinte: 

 

 

 

 

Gráfico 15 - Relacionamento do aluno com as pessoas com quem vive 
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Tabela 2 - Motivo do tipo de relacionamento do aluno com quem vive 

Porque são família 

Amigos 

Porque são famílias 

Porquê é familia 

Simpático 

Porque são família e damo-nos bem 

Gosto delas 

Porque são a minha família 

porque sao sinpaticos e calmos 

Sim porque são minha família  

Porque gosto dele 

são simpáticos e brincam entre todos 

porque somos todos da mesma família e gosto deles 
 

*Nota: Foi mantida na íntegra e sem qualquer correção a expressão escrita dos 
inquiridos. 

Fonte: Elaboração Própria (Obtido através do Google Forms) 

 Verifica-se uma consistência na justificação dada pelos alunos que se 

relacionam bem com quem vivem, pelo facto de os mesmos serem membros da família. 

O questionário abordou também os alunos sobre o meio envolvente, tendo-lhes 

sido questionado: “Gostas do local onde moras?”  

 

Fonte: Elaboração Própria (Obtido através do Google Forms) 

 

Dos 16 inquiridos, apenas 1 respondeu que não gosta do local onde mora, 

sendo que 15 alunos referiram que gostam do local onde moram. 

Gráfico 16 - Gosto pela zona de residência do aluno 



86 
 

A esta questão seguiu-se a questão “Porquê”. A esta última questão dirigida 

aos 16 inquiridos, 2 não responderam. As respostas dos restantes 14 foram as 

seguintes: 

Tabela 3 - Motivo pelo gosto da zona de residência do aluno 

Porque é sossegado 

Samos todos amigos 

porque tenho amigos 

Porque e barulhento e não me deixam dormir. 

Porquê tou junto com o meu irmão e sobrinhos, e por amigos 

Sim é uma aldeia fixe 

Porque fui onde eu crexi 

Tenho amigos 

Porque é onde nasci 

É uma aldeia feliz e tem pouca gente 

Porque sim 

Porque e calmo 

há muitos miúdos para brincar, toda a minha família mora neste bairro 

Porque é onde tenho a minha casa 
 

*Nota: Foi mantida na íntegra e sem qualquer correção a expressão escrita dos 
inquiridos. 

Fonte: Elaboração Própria (Obtido através do Google Forms) 

 

 Ao analisarmos a tabela supra plasmada, verificamos que algumas das 

respostas se relacionam com o facto de os alunos considerarem terem amigos no local 

onde vivem, terem família no local onde vivem, por ser o sítio onde cresceram. Apenas 

1 aluno demonstra insatisfação, referindo que não gosta do local onde reside porque 

é barulhento e não o deixam dormir. Estas respostam deixam transparecer, que na 

sua maioria, os alunos estão satisfeitos com as suas zonas de residência. 

Foi ainda questionado: “Tens amigos na zona da tua casa?”, as respostas 

recaíram no seguinte: 
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Fonte: Elaboração Própria (Obtido através do Google Forms) 

Dos 16 alunos inquiridos, apenas 1 aluno afirma não ter amigos na zona da 

sua casa. 

O inquérito efetuou também uma abordagem sobre o meio escolar. Neste 

campo questionou-se os alunos, numa questão de resposta aberta: “O que ententes 

por ser um bom aluno?”. Dos 16 inquiridos, 1 não respondeu. Pelo que obtiveram-se 

as seguintes respostas: 

Tabela 4 - Perspetiva do aluno do que é ser um bom aluno 

Estar atento às aulas e não faltar 

por tar a atento as aulas 

Por tar atento as aulas 

Tar atento as aulas e não faltar e se portar bem 

Por tar atento as aulas 

Saber ler e respeitar 

Por tar bem e tar sempre atento 

Comporta-se bem, e amigos com outros 

Respeitoso estudioso bem conportado 

saber ler e escrever 

Muito bom 

Um aluno que sabe tudo 

Porque gosto da aulas 

Estudar, não responder mal aos professores, fazer as coisas que os professores 

mandam, não andar de pé nas aulas, não brincar nas aulas 

boas notas, portar-se bem, passar 
 

*Nota: Foi mantida na íntegra e sem qualquer correção a expressão escrita dos 
inquiridos. 

Fonte: Elaboração Própria (Obtido através do Google Forms) 

Gráfico 17 - Amizade do aluno na zona onde reside 
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Face à tabela exposta, constata-se que os inquiridos conferem uma grande 

importância ao estar atento nas aulas e comportar-se bem, sendo estas na ótica dos 

mesmos algumas características de um bom aluno.  

De seguida, questionou-se os alunos sobre: “O que consideras ser um bom 

professor?” Registaram-se 15 respostas, que podemos analisar pela tabela seguinte: 

Tabela 5 - Perspetiva do aluno do que é ser um bom professor 

Amigo, respeitoso, confiável 

boa amigos 

é um bom amigo 

Amigo, respeitado, confiável 

Um professor amigo, que ajuda divertido, e ajuda quando mais precisamos 

Emsinar e ser simpático 

Amigo ensinar bem simpático 

Simpática, amiga para os outros, 

Confiavel amigo e ser fixe pros alunos 

saber ensinar e ser simpático 

Nao 

Que se preocupa com os alunos 

Gosto dos professores 

Ensinar os alunos, ser bem educado com os alunos, ajudar os alunos 

Amigo dos alunos, defende agente 
 

*Nota: Foi mantida na íntegra e sem qualquer correção a expressão escrita dos 
inquiridos. 

 

Fonte: Elaboração Própria (Obtido através do Google Forms) 

 Os alunos inquiridos conferem importância às seguintes caraterísticas do 

professor: “ser amigo”,” simpático”, “confiável”, “ajudar os alunos”, “saber ensinar” e 

ainda à capacidade de defender os alunos, entre outras opções menos registadas mas 

percetíveis através da tabela 5.  

Posteriormente indagou-se os participantes, numa questão de resposta aberta, 

sobre: “O que é para ti uma boa escola?”, as respostas recaíram sob  o seguinte: 
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Tabela 6 - Perspetiva do aluno do que é uma boa escola 

Ar condicionado cadeiras confortaveis 

É o que dá acesso ao que tenho falta 

Ter amigos e saber lidar com os amigos 

é bom para agente estudar, não faltar à escola. Para a escola ser boa devia de ter um 

parque para brincar 

Onde brinco e aprendo 

Onde eu aprendo, locais para brincar 

as funcionárias 

Boa escola as fusionarias 

As funciunarias 

Ok 

É ter pessoas gentis e estar tudo bem amanhado 

Sermos todos amigos 

é a que nos ajuda e isso 

Ensino 

E que dá acesso oq tenho falta 
 

*Nota: Foi mantida na íntegra e sem qualquer correção a expressão escrita dos 
inquiridos. 

 

Fonte: Elaboração Própria (Obtido através do Google Forms) 

Como podemos constatar, 15 dos 16 alunos que constituem a nossa amostra 

responderam à questão, variando bastante nas respostas entre “amigos”, “estudar”, 

“brincar”, “aprender”, “funcionárias”, “ajudar no que tem falta”, o conforto e as 

condições dos objetos materiais (“ar condicionado”; “cadeiras confortáveis”; “tudo bem 

amanhado”). Através das respostas obtidas é percetível que os alunos consideram 

uma boa escola, aquela que tem condições de os ajudar enquanto alunos e que tenha 

boas condições de conforto sendo atribuída alguma importância ao material que existe 

na escola que é utilizado diariamente pelos alunos.  

 Ainda no tópico direcionado para o meio escolar, inquiriu-se os participantes 

acerca de: “Para ti o que é mais difícil na escola?”. Dos 16 inquiridos, 1 não respondeu 

à questão, sendo que as opções de resposta oscilaram no seguinte: 
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Tabela 7 - Perspetiva do aluno do que considera mais difícil na escola 

Tar nas aulas 

Comportamento 

É às a tividades 

Acordar cedo para ir para a escola é o mais difícil 

Matematica 

Nada 

Ter boas notas 

ter boa notas 

Alvantar tao cedo 

Para mi não a nada difícil 

As aulas de homem terra 

Acordar cedo 

tirar boas notas 

Ingles 

Levantar cedo 
 

*Nota: Foi mantida na íntegra e sem qualquer correção a expressão escrita dos 
inquiridos. 

 

Fonte: Elaboração Própria (Obtido através do Google Forms) 

 

Como podemos observar, houve registos que variaram nas seguintes opções: 

“comportamento”, “atividades”, “acordar cedo”, “matemática”, “ter boas notas”, “nada 

é difícil”, “as aulas da disciplina homem terra” e “ainda a disciplina de inglês”. O que 

transparece que embora se registem outros fatores, o que é mais difícil para os alunos 

são as disciplinas e o seu aproveitamento.  

Seguiu-se uma questão que foca o seguinte: “Os teus pais gostam que venhas 

à escola?”. A resposta foi generalizada como se pode observar pelo diagrama 

apresentado para análise:  
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Fonte: Elaboração Própria (Obtido através do Google Forms) 

A totalidade dos inquiridos refere que os pais gostam que os mesmos vão à 

escola. Neste seguimento indagou-se os alunos sobre o “Porquê” de os pais gostarem 

que os filhos fossem à escola. Assim na questão “Porquê?” foram obtidas as seguintes 

respostas em 14 dos 16 inquiridos uma vez que 2 inquiridos não responderam à 

questão: 

Tabela 8 - Motivo da opinião dos pais quanto à frequência escolar dos filhos 

Porque querem que tenha um bom futuro  

Porque a minha mãe quer que tenha um bom futuro 

Para estudar é para saber e ler 

Para estudar, para quando for maiorzinho tirar a carta e trabalhar 

Para aprender a ler 

para aprender ater boas notas 

aprender para ter uma boa notas 

Pra aprender e ter boas notas 

Porquê quere que eu seja uma pessoa grande 

eles querem que eu tenha um emprego 

Porque querem que eu tenha um futuro melhor 

para ter uma vida melhor 

Para quando ser adulta ter um profissão 

Por que eles querem que eu tenha um futuro melhor 
 

*Nota: Foi mantida na íntegra e sem qualquer correção a expressão escrita dos 
inquiridos. 

Fonte: Elaboração Própria (Obtido através do Google Forms) 

 

Gráfico 18 - Opinião dos pais quanto à frequência escolar dos filhos 
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Analisamos assim que as opções mais recorrentes prendem-se com o desejo 

de um bom futuro, “estudar e saber/aprender a ler”, “tirar a carta de condução”, “ter 

boas notas”, “porque deseja ser uma pessoa grande”, “ter emprego”, “ter uma vida 

melhor” e ainda “ter uma profissão”. Podemos constatar que as respostas registadas 

prendem-se com o futuro, emprego, melhoria de vida e profissão.  

Na fase final do inquérito por questionário considerou-se fulcral abordar os 

projetos de vida futura dos alunos integrados no 6º ano PCA. Quanto a este fator, 

questionou-se os alunos sobre o seguinte: “Conheces alguém que tenha tido uma vida 

melhor por ter estudado?”. Apenas 8 dos 16 inquiridos respondeu à questão, sendo 

que as respostas à mesma refletem-se no seguinte: 

Tabela 9 - Conhecimento do aluno de pessoas que tenham tido uma vida melhor 
por terem estudado 

Sim 

sim 

Conheço, o meu irmão por exemplo trabalha e já tem carta de condução 

Martelo 

Minha avo 

Professor martelo 

Não 

Sim 
 

*Nota: Foi mantida na íntegra e sem qualquer correção a expressão escrita dos 
inquiridos. 

Fonte: Elaboração Própria (Obtido através do Google Forms) 

 

 Registou-se que 7 das 8 respostas registadas afirmam que “sim”, que 

conhecem alguém que tem uma vida melhor por ter estudado e dão como exemplo: “o 

irmão”, “a avó” e o “Professor Martelo” (Alcunha utilizada para um Professor que 

leciona disciplinas na turma). Apenas 1 aluno refere não conhecer ninguém que tenha 

tido uma vida melhor por ter estudado.  

 Por último, a questão final do inquérito por questionário indaga os alunos sobre: 

“Como gostavas que fosse a tua vida no futuro?”. A esta questão foram obtidas 15 

respostas que se refletem no seguinte: 
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Tabela 10 - Perspetiva do aluno de como gostaria que fosse a sua vida futura 

Uma boa vida belos carros e umas vivendas um bom enprego e muitas notas 

Ter uma boa vida pra não me faltar nada 

Feliz 

Ser um homenzinho para trabalhar, para tirar a carta, para ter uma casinha só para mim 

Ter uma casa, família e dinheiro 

Trabalhar para ganhar minha vida 

Em ter uma boa vida é ser feliz 

Ter uma boa vinda ser feliz 

Advogado 

Ter uma boa vida e ser feliz 

Gostava de tar a trabalhar para não ser um rico que não faz nada em casa 

Ter uma casa grande ter um bom trabalho ter saúde 

Ter dinheiro e uma boa casa 

Ser uma boa advogada 

Ter uma boa vida para n ter nd 
 

*Nota: Foi mantida na íntegra e sem qualquer correção a expressão escrita dos 
inquiridos. 

Fonte: Elaboração Própria (Obtido através do Google Forms) 

 

 As respostas à última questão são bastante divergentes, contudo, englobam 

as opções: “ter boa vida”, “belos carros”, “vivendas”, “um bom emprego”, “muitas 

notas”, “feliz”, “tirar a carta de condução”, “ter uma casinha só para mim”, “família”, 

“dinheiro”, “trabalhar para ganhar minha vida”, “advogado”, “tar a trabalhar para não 

ser rico que não faz nada em casa”, “casa grande”, “bom trabalho”, saúde”, “ter uma 

boa vida”. Resumindo as opções registadas relacionam-se bastante com o bem-estar 

económico e material que os alunos ambicionam alcançar no seu futuro. Registaram-

se bastantes respostas com a opção de “ boa casa/vivenda/grande casa”, “casinha só 

para mim”, “ser feliz”, “dinheiro”. Entende-se também pelas respostas registadas que 

alguns alunos apenas ambicionam ter “uma vida boa”, sem especificarem como nem 

por que meio o pretendem fazer. Assinalam-se ainda 2 respostas de alunos que 

gostariam de ser advogados no futuro e que com esta resposta demonstram um 

perspetiva relacionada com estudos e com uma eventual profissão e não com bens 

materiais e económicos.  

 Posteriormente a ter sido realizado o inquérito por questionário aos alunos, foi 

também passado um questionário de associação livre de palavras. Neste questionário, 

apenas foram efetuadas duas questões de resposta aberta aos alunos. A primeira 

questão que incidiu sobre: “Diz-me as 5 primeiras palavras ou expressões que te vêm 
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à cabeça quando ouves a palavra ESCOLA”. A esta primeira questão obtiveram-se as 

seguintes respostas: 

Tabela 11 - Associação livre de palavras - Expressão "ESCOLA" 

Ensinar, ler, escrever, aprender, atenção,. 

Estudar escrever ler comportar e moer a cabeça 

ir á escola, cadernos, professores, faltas, portar-se bem 

professores, salas, faltas, ir para a rua, cadernos 

Aprender, ler, brincar, aula, almoço 

Estudar, trabalhar, consentração, aprender , comportamento 

Boa, amigos, brincadeira, estudar, trabalhar 

Trabalho , brincadeira, amigos, estudo, bom ambiente 

aprender, ler , escrever, conviver viola 

Aprender, escrever, ler , estudar, atençao 

Colegas prefessores saber ler aprender auxiliares 

Estudar, trabalhar, concentração, comportamento, aprender 

Aprender estudar cosetrasao trabalhar notas 

Estudar, brincar, fazer amigos na escola, não responder mal aos professores, fazer os 

trabalhos 

Estudar e trabalhar aprender concentrar respeto 

Trabalhar, estudar, aprender, concentração, comportamento 
 

*Nota: Foi mantida na íntegra e sem qualquer correção a expressão escrita dos 
inquiridos. 

Fonte: Elaboração Própria (Obtido através do Google Forms) 

 

 Das 16 respostas obtidas, podemos verificar que as palavras mais escolhidas 

relacionam-se com aprendizagem e comportamento. 

 Na segunda questão que recaí sobre: “Diz-me as 5 primeiras palavras ou 

expressões que te vêm à cabeça quando ouves a palavra FUTURO.” A esta segunda 

questão registaram-se as seguintes respostas: 
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Tabela 12 - Associação livre de palavras - Expressão "FUTURO" 

Dinheiro, casa, carro, trabalho, saúde. 

Casar ter filhos trabalhar boa casa boa vida 

boa casa, filhos, dinheiro, tirar a carta, ter um carro bom 

dinheiro, carros, casamento, filhos, saúde 

Passar o ano, mais de 18 anos, trabalho, viagens, tropa 

Dinheiro, bom trabalho, namorar, casar, carros de luxo 

Dinheiro, cada, carro Mercedes, família 

Dinheiro, casar, carros , casa , trabalhar 

trabalho familha linda carro sasa 

Profissão, casa , carros dinheiro advogada 

Saúde amigos familia casamento ser mãe 

Dinheiro, bom trabalho, filho, casar, carro bom 

Denheiro cazamento filhos boa casa saude 

Ser polícia, trabalhar, tirar a carta de condução, ter uma casa, ter filhos 

Dinheiro carros bons luxos filhos gajas boas 

Dinheiro, bons carros de luxo, ser feliz, passar ferias, ter filho 
 

*Nota: Foi mantida na íntegra e sem qualquer correção a expressão escrita dos 
inquiridos. 

Fonte: Elaboração Própria (Obtido através do Google Forms) 

 

Das 16 respostas obtidas, importa salientar que 3 alunos apenas registaram 4 

expressões, sendo que podemos verificar que as palavras mais escolhidas 

relacionam-se com bens materiais e família. 

 De acordo com os quadros anteriormente apresentados que plasmam as 

respostas do universo de estudo face às questões: “Diz-me as cinco primeiras palavras 

ou expressões que te vêm à cabeça quando ouves a palavra ESCOLA” e “Diz-me as 

cinco primeiras palavras ou expressões que te vêm à cabeça quando ouves a palavra 

FUTURO”, optamos por analisar primeiramente as respostas começando por analisar 

as primeiras palavras que surgiram na primeira posição de cinco. Assim face à 

temática da ESCOLA, apurou-se o seguinte: 
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Tabela 13 - Posicionamento das expressões obtidas com a indução da palavra 
"ESCOLA" 

Palavras que surgem na primeira 
Posição de cinco - ESCOLA 

N.º  de 
Respostas % 

Ensinar 1 6,25% 
Estudar 5 31,25% 
Ir à Escola 1 6,25% 
Professores 1 6,25% 
Aprender 4 25% 
Boa 1 6,25% 
Trabalho/Trabalhar 2 12,5% 
Colegas 1 6,25% 
TOTAL 16 100% 

 

Fonte: Elaboração Própria (Excel) 

 

Verifica-se assim que a primeira palavra que surgiu quando foi pronunciada a 

palavra “ESCOLA”, foram: ensinar, estudar, ir à escola, professores, aprender, boa, 

trabalho/trabalhar e colegas. Deste conjunto de palavras a mais registada foi a opção 

estudar que obteve 31,25% de registos, seguida de trabalho/trabalhar que obteve 

12,5% de registos.  

Tal como foi clarificado anteriormente, o “Flag Tags” é uma técnica 

computacional que permite facilitar a leitura dos resultados obtidos através de uma 

representação gráfica. No presente trabalho de investigação consideramos relevante 

e até curioso criarmos algumas nuvens de tags para refletir os resultados obtidos 

através do inquérito por questionários aos alunos, especificamente, para 

apresentarmos as questões de resposta aberta relacionadas com o estímulo indutor 

das expressões “ESCOLA” e “FUTURO”. 
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As totalidades das palavras obtidas antes de serem agrupadas com o estímulo 

indutor da palavra “ESCOLA” refletem-se na seguinte Flag Tag: 

 

 

Fonte: Elaboração Própria com recurso à ferramenta disponibilizada no site: 

https://wordart.com/create 

Na totalidade das palavras ou frases utilizadas, pelos alunos, face à expressão 

“ESCOLA”, destacam-se as palavras Aprender, Estudar, Ler e Trabalhar. 

Ao procedermos à organização da totalidade das palavras ou expressões 

obtidas ao estímulo indutor da expressão “ESCOLA”, e agrupando as evocações em 

substantivos, obtemos a seguinte tabela: 

 

 

 

Imagem 1 - Flag Tag - Totalidade de palavras obtidas com a indução da 
expressão "ESCOLA" 

https://wordart.com/create
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Tabela 14 - Grupo de palavras obtidas com a indução da expressão "ESCOLA" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração Própria (Excel) 

 

Sendo a evocação mais consistente relacionada com a escola está relacionada 

com a aprendizagem que representa 51,25% do total das respostas obtidas, 

apresentando-se como sendo a mais importante, logo de seguida das respostas 

relacionadas com o comportamento que registaram 22,5% das respostas obtidas.  

Já no que concerne às respostas obtidas à questão “Diz-me as cinco primeiras 

palavras ou expressões que te vêm à cabeça quando ouves a palavra FUTURO”, 

importa analisar, à semelhança da questão anterior, as primeiras palavras que 

surgiram na primeira posição de cinco. 

Procedendo à organização da totalidade das palavras ou expressões obtidas 

ao estímulo indutor “ESCOLA”, e agrupando as evocações em substantivos, voltando 

a utilizar a nuvem de tags para organizar as evocações e desta forma facilitar a sua 

visualização e leitura, obtemos os seguintes resultados: 

Grupo de Palavras Expressão 
ESCOLA % 

Aprendizagem 51,25% 
Comportamento 22,5% 
Negativo 1,25% 
Material 2,5% 
Professores 3,75% 
Brincadeira 5% 
Suporte 1,25% 
Positivo 2,5% 
Amizade 3,75% 
Socialização 1,25% 
Auxiliares 1,25% 
Avaliação 1,25% 
Estudo 2,5% 
TOTAL 100% 
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Fonte: Elaboração Própria com recurso à ferramenta disponibilizada no site: 

https://wordart.com/create 

As respostas dos alunos relativamente à “ESCOLA” são essencialmente 

evocadas, através dos substantivos Aprendizagem, Comportamento, Brincadeira, 

Professores e Amizade. 

Ao que diz respeito à temática do “FUTURO”, contabilizou-se o seguinte: 

Tabela 15 - Posicionamento das expressões obtidas com a indução da palavra 
"FUTURO" 

Palavras que surgem na primeira Posição 
de cinco - FUTURO 

N.º  de 
Respostas % 

Dinheiro 9 56,25% 
Casar 1 6,25% 
Boa casa 1 6,25% 
Passar o ano 1 6,25% 
Trabalho 1 6,25% 
Profissão/Ser Polícia 2 12,5% 
Saúde 1 6,25% 
TOTAL 16 100% 

 

Fonte: Elaboração Própria (Excel) 

Imagem 2 - Flag Tag - Evocações por substantivos obtidos com a indução da 
expressão "ESCOLA" 

https://wordart.com/create
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 Concluímos assim que a primeira palavra que surgiu quando foi pronunciada a 

palavra FUTURO, foram: dinheiro, casar, boa casa, passar o ano, trabalho, 

profissão/ser polícia, e saúde. Deste conjunto de palavras a que obteve mais registos 

foi a opção dinheiro que obteve 56,25%, prosseguida de profissão/ser polícia que 

obteve 12,5% de registos. 

Retornando o recurso à nuvem de tags de forma a organizar as evocações 

obtidas referentes à totalidade das palavras obtidas antes de serem agrupadas com o 

estímulo indutor da palavra “FUTURO”, refletem-se na seguinte nuvem de tags: 

 

Fonte: Elaboração Própria com recurso à ferramenta disponibilizada no site: 
https://wordart.com/create 

Na totalidade das palavras ou frases utilizadas, pelos alunos, face à expressão 

“FUTURO”, destacam-se as palavras Dinheiro, Casa, Passar o ano, Saúde e Filhos. 

Ao procedermos à organização da totalidade das palavras ou expressões 

obtidas ao estímulo indutor da palavra “FUTURO”, e agrupando as evocações em 

substantivos, obtemos a seguinte tabela: 

Imagem 3 - Flag Tag - Totalidade de palavras obtidas com a indução da 
expressão "FUTURO” 

https://wordart.com/create
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Tabela 16 - Grupo de palavras obtidas com a indução da expressão "FUTURO" 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração Própria (Excel) 

 

Como se constata pela apresentação da tabela supra indicada, a evocação 

mais consistente relacionada com o futuro está relacionada com bens materiais que 

representam 41,56% do total das respostas obtidas, mostrando-se como sendo a mais 

importante, logo de seguida das respostas relacionadas com a família que registaram 

25,97% das respostas obtidas, prosseguida das repostas relacionadas com o emprego 

que registaram 5,19% das respostas. 

De forma sucinta podemos afirmar pelas respostas anteriormente analisadas 

que relativamente à escola os inquiridos têm uma representação da mesma 

relacionada com a aprendizagem e o comportamento, já no que concerne ao futuro, 

conferem uma grande importância a bens materiais, tais como casas e carros, 

seguindo-se a importância com família e a constituição da mesma. 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo de Palavras Expressão 
FUTURO % 

Bem Material 41,56% 

Emprego 15,58% 

Bem-estar 5,19% 

Família 25,97% 

Desejo 10,39% 

Amizade 1,3% 

TOTAL 100% 
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Ao efetuarmos a organização da totalidade das palavras ou expressões 

conseguidas ao estímulo indutor “FUTURO”, e agrupando as evocações em 

substantivos, retornando a utilização da nuvem de tags para a sua organização e fácil 

perceção de leitura, obtemos os seguintes resultados: 

 

Fonte: Elaboração Própria com recurso à ferramenta disponibilizada no site: 
https://wordart.com/create 

As respostas dos alunos relativamente ao “FUTURO”, são essencialmente 

evocadas, através dos substantivos Bem Material, Família, Emprego e Desejo. Sendo 

estas que obtêm mais destaque através da visualização da nuvem de tags.  

Ao procedermos a uma reflexão acerca da aplicação do inquérito por 

questionário aos alunos, constatamos que os mesmos demonstraram uma boa adesão 

no preenchimento do mesmo, e que de forma generalista são beneficiários de subsídio 

(escalão A). A totalidade dos alunos que respondeu ao inquérito regista retenções no 

seu percurso escolar. Vários alunos têm um agregado familiar numeroso, 

designadamente, vivem com sete pessoas ou mais. Particularizando podemos atestar 

que 68,8% dos alunos ao se questionado acerca da literacia dos pais, refere que os 

mesmos sabem ler e escrever. Também a maioria dos alunos afirma que a família 

beneficia de prestações sociais, em maior número o Rendimento Social de Inserção, 

Imagem 4 - Flag Tag - Evocações por substantivos obtidos com a indução da 
expressão "FUTURO" 

https://wordart.com/create
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embora uma franja significativa refira que não sabe qual a prestação social de que a 

família beneficia. A totalidade dos alunos reporta que as casas onde residem têm 

condições básicas de habitabilidade, sendo munidas de água, potável, casa de banho, 

eletricidade, frigorifico e televisão, apenas no que diz respeito à internet e ao espaço 

próprio para estudar é notório que alguns dos alunos da turma não possuem estes 

recursos, pelo que grande parte dos inquiridos avalia a sua habitação como muito boa. 

No que respeita à alimentação, os alunos consideram que a comida nas suas casas é 

muito boa, consumindo vários tipos de alimentos, entre os quais carne, batata, arroz, 

peixe, legumes, fruta, pão, massa, arroz, entre outros. Os alunos inquiridos assumem 

dar-se na generalidade bem com quem vivem, pelo facto de ser todos familiares. Os 

inquiridos, na sua maioria, afirmam também gostarem do local onde residem, pelo 

facto de terem amigos, ser sossegado, residir no mesmo local a restante família, entre 

outras opções menos registadas. 

No que concerne ao meio escolar, verificamos que as perspetivas dos alunos 

quanto ao ser um bom aluno variam entre a ideologia de estudar, comportar-se bem, 

estar atento às aulas, não faltar e saber ler e escrever. A maior nuance recaí sob o 

estar atento às aulas, comportar-se bem e não faltar. De referir que o registo de 

assiduidade da turma 6º ano PCA é pautado por um elevado absentismo injustificado, 

que conduz sistematicamente a uma serie de diligências por parte da escola junto do 

aluno e da sua família. Quanto à perspetiva do aluno do que é ser um bom professor, 

as respostas incidem maioritariamente na opção amigo, confiável, simpático, ensinar 

e ajudar os alunos. O que significa que para os alunos inquiridos um bom professor 

tem que ser também um bom amigo, de confiança e que possa ajudá-los quando 

necessário. Já no que refere à perspetiva do aluno de que é uma boa escola, registou-

se várias respostas relacionadas com conforto e condições materiais da mesma, tais 

como: ar condicionado, cadeiras confortáveis, estar tudo bem amanhado e ainda 

opções relacionadas com amigos, funcionárias e ainda ajudar quando precisa e dar 

acesso ao que faz falta.  

No que alude à maior dificuldade dos alunos na escola maioritariamente 

registaram-se respostas relacionadas com notas e disciplinas, o que significa que o 

que para os alunos é mais difícil é o aproveitamento escolar.    

Quanto ao futuro, os alunos afirmam que os pais gostam que frequentem a 

escola para terem um futuro melhor, e que, quase todos conhecem alguém que tenha 

tido uma vida melhor por ter estudado, dando alguns o exemplo de um professor da 

escola. 
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À questão relacionada com a vida no futuro, os alunos mencionam várias 

respostas relacionadas com bens materiais, tais como: belos carros, vivendas, muitas 

notas, não faltar nada, casa grande, dinheiro. No entanto, verificam-se também o 

registo de respostas relacionadas com felicidade, família, e trabalho/futura profissão.  

Ao prosseguirmos e analisarmos os dados obtidos no questionário de 

associação livre de palavras da expressão “ESCOLA”, constatamos que grande parte 

das respostas está associada a aprender, ler, escrever, estudar, trabalhar, 

comportamento, faltas, e concentração. No fundo esta associação encontra-se 

relacionada com o que a escola pretende que todos os alunos, mas em particular os 

alunos de PCA consigam, aprender a ler, a escrever, estudar. Já as opções 

comportamentais, as faltas e a concentração, são grandes problemas que se 

constatam na turma e que são diariamente trabalhados pelos professores e demais 

elementos da comunidade escolar (Equipa Multidisciplinar).  

Já ao dissecamos os resultados obtidos na obtidos no questionário de 

associação livre de palavras da expressão “FUTURO”, registaram variadíssimas 

respostas relacionadas com bens de luxo e bens materiais, casamento e filhos. Mais 

uma vez mais constata-se a que perspetiva de futuro dos alunos PCA encontram-se 

relacionadas com interesses de bem-estar económico e posses de bens de elevado 

custo. Nas respostas obtidas existem ainda uma pequena franja de respostas 

relacionadas com trabalho, saúde e família. De forma resumida, os bens materiais e 

posses económicas e ainda a família sobrepõem-se maioritariamente a outros valores 

que possam imperar. 
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7.2) – Análise de Conteúdo das Entrevistas aplicadas ao Coordenador de Estabelecimento, Coordenadora 
de 2º Ciclo PI e Diretor de Turma do 6º PCA 
 

Relativamente às entrevistas aplicadas aos elementos supra identificados, optamos por elaborar uma tabela de identificação dos 

entrevistados (Coordenador de Estabelecimento, Coordenadora de 2º Ciclo PI e Diretor de Turma do 6º PCA). 

A mesma é de seguida apresentada.  

Tabela 17 - Identificação dos entrevistados 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração Própria  

 

 

 

Aplicação de Entrevista aos seguintes Elementos: 

E1 Coordenador de Estabelecimento EB Santa 

Maria 

E2 Coordenadora de 2º Ciclo do Plano de 

Inovação  

E3 Diretor de Turma do 6º PCA 
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Seguidamente apresentamos a tabela de Análise das Entrevistas Realizadas ao Coordenador de Estabelecimento, Coordenadora de 2º 

Ciclo PI e ao Diretor de Turma do 6º PCA.  

Tabela 18 - Necessidades diagnosticadas nos alunos 6º ano PCA 

P1 – Necessidades Diagnosticadas aos alunos 6º ano PCA 

E1 E2 E3 

“Dificuldades percurso escolar”; 

“Duas ou mais retenções”; 

“Absentismo”; 

“Comportamento Irregular”; 

“Falta de motivação”; 

“Pouco interesse pelas actividades 

escolares”. 

“Garantir o sucesso escolar pleno de todos os 

alunos”; 

“Como conseguir que todos consigam o seu 

sucesso pleno e com qualidade”; 

“Garantir ou prevenir situações de abandono, 

falta de assiduidade e em risco de 

delinquência”; 

“motivar os alunos para que eles na escola 

consigam estabelecer um projeto de vida que 

não passe pelas experiências que estão 

enraizadas no seu meio, familiar, ou seu meio 

social”; 

“Queremos que a escola dê uma reposta 

alternativa e adequada à sociedade e ao 

sucesso desses alunos”; 

“A maioria dos alunos revelam grandes 

dificuldades na escrita e na leitura, de 

atenção”; 

“distraem-se facilmente com estímulos 

externos”; 

“na comunicação” 

“em alguns casos, falta de autoestima”. 
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“tornar esses alunos felizes, isto é que 

venham à escola e se sintam felizes na 

escola”; 

“Que vejam a escola como um espaço de 

convívio e de autoconhecimento e promoção, 

consequentemente da sua felicidade”; 

Não conseguimos ainda todos mas são estes 

os nossos pontos de partida para o PCA” 

 

Fonte: Elaboração Própria  

 Ao analisarmos a tabela infra, constatamos que a grandes necessidades diagnosticadas nos alunos de 6º ano PCA, relacionam-se com 

dificuldades no percurso escolar, retenções, comportamento, desmotivação, desinteresse por atividades escolares, situações de abandono 

escolar, dificuldades na leitura e na escrita, distração e ainda falta de autoestima.  

 Seguidamente apresentamos a tabela que analisa a aceitação das intervenções desenvolvidas pela escola por parte dos alunos e 

respetivas famílias.  
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Tabela 19 - Aceitação das intervenções desenvolvidas por parte dos alunos e respetivas famílias 

P2 (E1 e E2 )+ P5 (E3) – Aceitação das Intervenções desenvolvidas por parte dos alunos e respetivas famílias 

E1 E2 E3 

“A aceitação das famílias é 

muito boa”; 

“confiam nas decisões da 

escola, fruto da atuação por 

exemplo da gabinete GAPS 

e de outras equipas 

multidisciplinares”. 

“(…)Há várias ações, primeira ação foi mudar a sala de 

aula”; 

“A forma de ensinar e a forma de aprender em sala de 

aula, essa ação foi muito bem aceite pelos alunos, ainda 

tem algumas obstáculos na sua concretização”; 

“Em relação à família também é muito bem vista esta 

mudança da sala de aula porque notam, pelo menos 

pelos encarregados de educação e familiares, notam 

uma motivação acrescida dos alunos, uma vez que já 

tiveram vários insucessos conseguem notar o antes e o 

depois da integração do plano de inovação nas turmas 

PCA”; 

“(..) Outra ação é envolver os alunos com os parceiros 

que nós temos exteriores à comunidade, essa ação é 

muito bem aceite e os alunos estão digamos sedentos 

dessas ações, por ir para fora e intervir na comunidade”; 

“(…) nós tivemos o ano passado, (…) que teve uma 

grande aceitação e os miúdos ainda falam, descrevem-

“Principalmente quando são convocados pelo Diretor 

de Turma com a celeridade que se exige!” 

“Claro que muitos trabalham, outros tomam conta 

dos netos, mas, mesmo combinando uma hora, eles 

faltam, no entanto, a maioria vem quando solicitado.” 
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na como excelente, uma excelente experiência e os pais 

também foi a intervenção do moral, no moral da Casa 

da Cultura, foi uma articulação com uma artista local, 

com a Câmara que nos deram essas alternativas, e foi 

um projeto que foi desenvolvido no 3º período em que 

os alunos ficaram muito envolvidos (…)” 

“Essas ações no exterior, com os parceiros são as que 

têm melhor aceitação, quer pelos alunos, quer pelos 

pais”. 

Fonte: Elaboração Própria  

 Pela análise do conteúdo apresentado na tabela, constatamos que de forma geral existe aceitação e confiança da intervenção da equipa 

multidisciplinar, há uma relação de articulação entre a escola, os alunos a família e a comunidade, contudo, quanto ao Diretor de Turma verifica-

se a existência de um obstáculo quanto à convocatória de atendimento dos encarregados de educação.  

 De seguida analisaremos, através da tabela 20, a integração em contexto escolar e social dos alunos da turma PCA. 
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Tabela 20 - Integração em contexto escolar e social dos alunos da turma PCA 

P3  (E1 e E2) + P8 (E3)– Integração em contexto escolar e social dos alunos da turma PCA  

E1 E2 E3 

O facto de os alunos integrarem um 
PCA, pode comprometer a integração 

dos mesmos em contexto escolar? 

O facto de os alunos integrarem um PCA, 
pode comprometer a integração dos mesmos 

em contexto escolar? 

Os alunos que integram o PCA sentem-
se enquadrados socialmente? 

“Não”; 

“Pelo contrário, favorece a integração dos 

alunos no percurso escolar, sendo 

importante para a continuidade dos 

estudos”. 

“(…) é muito difícil de responder, porque ao 

mesmo tempo que temos uma ação direcionada 

ao perfil do aluno que está caracterizado para o 

PCA, também podemos correr o risco de os 

excluí-los e eles sentirem que têm um estatuto 

diferente dos outros alunos, o que pode ser um 

contraditório numa escola que se quer inclusiva e 

uma escola que quer integrá-los, qualquer das 

maneiras, neste momento ainda me parece ser a 

melhor resposta, não a resposta ideal, mas a 

resposta que nos é possível estabelecer dentro de 

uma escola com a legislação que está em vigor, 

ainda é a que me parece melhor, não a ideal nós 

queríamos uma escola de todos para todos.” 

“Penso que sim. Os alunos fora da sala de 

aula, são afáveis, principalmente em grupos 

do seu nível etário, no entanto, às vezes, 

aconteçam algumas quezílias, que são 

resolvidas prontamente.” 
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“Sem ter que fazer estas distinções, pela positiva 

ao pela negativa, mas ainda com, ainda acredito 

que seja a melhor, a melhor resposta.”; 

“Não, não compromete”. 

Fonte: Elaboração Própria  

 No que concerne à integração escolar e social dos alunos PCA, constatamos na opinião dos entrevistados, que o facto de os alunos 

pertencerem a uma turma PCA não influencia a integração escolar dos mesmos, antes pelo contrário. O PCA parece ser a melhor resposta, não 

sendo a resposta ideal, mas a resposta possível de acordo com a legislação em vigor, sendo que o facto de os alunos pertencerem a uma turma 

PCA não compromete a sua integração escolar e social. É ainda afirmado pelo Diretor de Turma destes alunos que os mesmos se sentem 

enquadrados socialmente. 

 De imediato prosseguimos a nossa análise, e debruçamos-mos sob o projeto TEIP e a suma importância na promoção do sucesso escolar. 

 Pelo que apresentamos de seguida a tabela 21.  
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Tabela 21 - Perspetiva do E1 e E2 sobre o Projeto TEIP e a importância do mesmo na promoção do sucesso escolar 

P4 – Perspetiva sobre o Projeto TEIP e a sua importância na promoção do sucesso escolar 

E1 E2 

“O projeto TEIP é uma mais-valia para este tripo de escola onde 

predominam alunos maioritariamente desfavorecidos que social 

quer economicamente, com este tipo de projeto consegue-se 

promover o sucesso escolar indo ao encontro dos alunos através 

das suas diferentes acções é por isso um projecto de equidade, 

permitindo ainda abranger todos os alunos e elevar as suas 

competências.” 

“(…) É assim na minha opinião o projeto TEIP devia ser mais ambicioso.”; 

“Trazer mais parceiros exteriores, à escola, ao agrupamento, porque na 

minha ótica é aí é que tá, o verdadeiro sucesso escolar, tá quando nós 

trazemos a comunidade para o centro da escola e a escola para dentro da 

comunidade e acho que o TEIP devia ser mais ambicioso e trazer mais 

parecerias exteriores” 

“As que existem, talvez por desconhecimento da comunidade dos 

professores não está a ser plenamente utilizada, mas eu por exemplo, 

recordo-me das escolas que nós temos a nível nacional que têm TEIP em 

articulação coma orquestra geração, é um parceiro bastante potenciador 

deste sucesso.”; 

“(…) E tenho provas dadas no terreno da intervenção que fazem nestes 

projetos TEIP, de escolas TEIP, em que os alunos, nós conseguimos o 

sucesso escolar pelas artes, pela música, e isso tudo depois vai-se traduzir 

nas outras áreas.”;  

“Mas o perfil de aluno que está integrado numa escola TEIP, na minha 

opinião, tem que ser um perfil de aluno em que tenha um projeto educativo 

passando pelas artes, passando o foco das artes para depois transportar 
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para as outras. Dou o exemplo da orquestra geração, porque é um exemplo 

conhecido tem os estudos de feitos e dados e também porque traz, saí fora, 

da, de Portugal…” 

“Claro que também temos o Erasmus…E temos outros também, mas aqui  

a intervenção é de dentro para fora, o Erasmus também tem essa ideia 

mas tem, algumas, algumas…logísticas que condicionam.” 

“(…) o projeto TEIP deveria ser mais ambicioso, mais parceiros de peso 

para tirar os alunos da sala de aula e da escola e trazer a comunidade para 

dentro da escola. Na minha opinião tinha que ser isso! 

“(…)nós temos recursos…em termos de crédito horário, de pessoal 

especializado superior, prontos recursos humanos, recursos financeiros 

que de outra forma não teríamos, claro que tudo o que foi feito até agora 

é, é a garantia, digamos assim, direta do TEIP.” 

“Mas, acho que ainda devia, devia ser ainda mais, porque temos tantas 

oportunidades hoje em dia, com a globalização, com o facto de todas as 

distâncias e tudo tar à distância de um click que o TEIP deveria de ser mais. 

Claro que lhe reconheço todas as mais valias e daí defender os TEIP, os 

Territórios Educativos de Intervenção Prioritária, mas devíamos de ser 

ainda mais ambiciosos porque temos muitas portas abertas que ainda não 

as utilizamos.” 

 

Fonte: Elaboração Própria  
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 Perante a análise de conteúdo da tabela 21, contatamos que no que respeita ao projeto TEIP e à importância do mesmo na promoção do 

sucesso escolar, os elementos entrevistados, especificamente o Coordenador de Estabelecimento e a Coordenadora de 2º Ciclo do PI, consideram 

o projeto uma mais-valia, uma vez que através do mesmo consegue-se promover o sucesso escolar e promover a equidade em territórios com 

alunos maioritariamente desfavorecidos. As ações deste projeto permitem, na ótica do Coordenador de Estabelecimento abranger todos os alunos 

e elevar as suas competências. Já na opinião da Coordenadora de 2º Ciclo do PI, o projeto TEIP poderia ser mais ambicioso promovendo mais 

parecerias exteriores. Considera ainda que é garantia direta do TEIP a concessão de recursos a nível de crédito horário, de pessoal especializado 

superior, recursos humanos e recursos financeiros, contudo, na ótica da Coordenadora PI, o TEIP poderia trazer ainda mais benefícios à escola 

e aos alunos, embora reconheça todas as mais-valias do TEIP. 

 Seguidamente iremos proceder à análise da tabela 22, que reporta as respostas dos entrevistados quanto à importância da Equipa 

Multidisciplinar nos problemas sentidos na turma 6º PCA. 

Tabela 22 - Importância da Equipa Multidisciplinar nos principais problemas sentidos na turma do 6º PCA 

P5  (E1 e E2) + P4 (E3) – Importância da Equipa Multidisciplinar nos principais problemas sentidos na turma 6º PCA  

E1 E2 E3 

“A atuação nas turmas do PCA prende-se 

com os conteúdos mais direccionados a 

este tipo de alunos, na intervenção do 

gabinete Gaps na sua parte de assistência 

social, mediação de conflitos e ainda na 

afectação de recursos humanos 

(professores).” 

“(…) toda a equipa multidisciplinar tem essa 

valência, de ser várias pessoas de várias ações a 

ter diferentes perspetivas, no caso da turma de 

PCA, de qualquer turma, mas principalmente 

daqui na de PCA, de 6º é muito importante porque 

temos uma ação social, uma ação psicológica, 

uma ação da direção, uma ação pedagógica e 

“É fundamental! Dificilmente se chegaria a 

“bom porto” se não houvesse um grande 

espírito de “corpo” da Equipa 

Multidisciplinar, sempre em estado de 

“prontidão” e com um “modus operandi” 

bastante eficaz.” 
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“Ainda  a intervenção de parceiros com 

acções de sensibilização nomeadamente 

das competências sociais, prevenção de 

doenças e adições.” 

tudo isto permite outra vez o sucesso pleno de 

cada um, ou pelo menos tenta assegurá-lo e 

depois também na integração e com a articulação 

com as famílias, em todas as turmas é importante 

mas aqui na, no PCA, na turma de 6º PCA em 

específico é muito importante esta articulação ser 

ainda mais estreita entre a escola e a família, 

porque temos casos de alunos que facilmente 

desistem da escola e se não fosse esta 

intervenção da equipa multidisciplinar, a atuar na 

família ainda seria mais condicionado o sucesso 

de cada um dos alunos que está no 6º PCA. Por 

isso esta, esta equipa faz a diferença.” 

Fonte: Elaboração Própria  

Ao analisarmos atentamente a tabela anteriormente exposta, verificamos que na opinião do Coordenador de Estabelecimento a Equipa, 

especificamente, o GAPS (Gabinete de Apoio Psicossocial) é importante na medida em que atua na parte a assistência social e mediação de 

conflitos, sendo ainda importante quanto à intervenção de parceiros e ações de sensibilização, tais como as competências sociais e prevenção 

de doenças e adições. Já a Coordenadora do PI salienta que a Equipa Multidisciplinar é muito importante porque permite ter uma ação social, 

uma ação psicológica, uma ação da direção, uma ação pedagógica que permite ou tenta assegurar o sucesso pleno. É também importante na 

integração e articulação com as famílias, fazendo por tudo a diferença. Finalmente na opinião do Diretor de Turma a Equipa Multidisciplinar é 

fundamental, pelo espírito da mesma e dos membros que a constituem e pela prontidão, tendo um método de intervir bastante eficaz. É assim 

unanime na opinião dos entrevistados a importância da Equipa Multidisciplinar nos principais problemas diagnosticados no 6º PCA. 
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 A análise seguinte debruça-se sob a tabela 23 e os fatores que influenciam os resultados escolares do 6º PCA.  

Tabela 23 - Fatores que influenciam os resultados escolares dos alunos do 6º PCA 

P6  (E1 e E2) + P3 (E3) – O que influência dos resultados escolares dos alunos do 6º PCA 

E1 E2 E3 

“A maior influência que a escola pode ter 

nestes alunos são a valorização dos 

mesmos com a realização de tarefas mais 

orientadas de acordo com os seus 

interesses. Essa valorização permite o 

desenvolvimento dos alunos tornando-os 

mais aptos e capazes no ensino 

aprendizagem.” 

“(…) o que vai influenciar diretamente os 

resultados é a motivação e a motivação passa por 

aquilo que eu te dizia, passa pela mudança da 

sala de aula em forma de ensinar, nas 

pedagogias, mas também nesta articulação com 

os parceiros, estes dois pontos, para além da 

ação da equipa multidisciplinar que sempre que é 

levantado um alerta temos uma ação, não quer 

dizer que não aconteça noutras turmas.”; 

“Mas aqui no 6º PCA é importante, esta mudança 

dentro da sala de aula, a mudança de trazer estas 

parcerias e a ação direta, quase “in loco” das, da 

equipa multidisciplinar e aqui faz a diferença e 

influencia os resultados, porque é assim qualquer 

resultado escolar de sucesso quando está 

dependente diretamente da presença do aluno na 

escola, se ele não está motivado mais motivo para 

“Essencialmente por falta de assiduidade e 

o saber estar dentro de uma sala de aula.” 
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não estar e se ação da equipa multidisciplinar não 

existisse ele não estaria na escola. Então estas 

três aspetos são fundamentas para o sucesso do 

aluno no 6º PCA.” 

Fonte: Elaboração Própria  

Após uma análise cuidada da tabela apresentada podemos constatar que o mais importante para estes alunos é a valorização dos mesmos 

através da realização de tarefas orientadas de acordo com os seus interesses. Através desta valorização é permitido o desenvolvimento dos 

alunos, tornando-os mais aptos e capazes relativamente ao ensino e às aprendizagens. Verificamos também que a motivação dos alunos é 

essencial, é importante também a mudança da sala de aula, o recurso a parecerias e a Equipa Multidisciplinar, tudo isto acaba por fazer a diferença 

no que diz respeito aos resultados e ao sucesso escolar. É ainda apontado a falta de assiduidade e o saber estar dentro de uma sala de aula 

como influenciadores dos resultados escolares dos alunos do 6º ano PCA. 

 De seguida procederemos à análise da tabela 24 que diz respeito às sugestões de melhoria para o futuro do PCA. 

Tabela 24 - Sugestões de melhoria para o futuro do PCA 

P7 – Sugestões de Melhoria para o Futuro das Turmas PCA 

E1 E2 

“As turmas do PCA devem ser constituídas com um nº limite de 

alunos , nem muito alto nem baixo, por isso defendo que no 

próximo ano 5º PCA não deve existir nesta escola. O 6º PCA sim 

para dar continuidade. Ou seja, o nº de alunos decide se a 

medida é eficaz.” 

“(…) a medida de PCA das turmas de PCA por legislação tem que ser 

temporária e transitória.”; 

“Então à partida cada vez faz menos, menos sentido ter esta medida até 

porque o Ministério da Educação dá agora flexibilidade e autonomia às 

escolas para fazer a gestão curricular de acordo com o perfil do aluno que 
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“A sugestão de melhoria será a adequação de tarefas aos alunos, 

com tarefas mais práticas e fora da “Caixa” aproveitando a 

autonomia curricular dos programas da disciplinas e promovendo 

a transdisciplinaridade.” 

tem. Por isso é que existe o plano de inovação e toda a portaria todas as 

portarias que o fazem a legislação. É assim mas mantendo a turma, 

mantendo esta esta medida a sugestão de melhoria que eu apresento é 

fazer mais articulação entre as disciplinas, fazer mais articulação entre a 

escola e a comunidade e os pais, trazer os pais à escola para darem 

exemplos positivos, participarem, fazerem horas digamos voluntariado 

entre pais dentro da sala de aula, trazer os pais em ação por exemplo 

quando os alunos têm uma apresentação de trabalho simples, de uma 

disciplina de português, convidar os pais àquele momento passar a 

valorizar o aluno numa ação tão simples que talvez aconteça com alguma 

frequência na sala de aula ou se tão a fazer algum trabalho nos meios 

tecnológicos, arranjar condições em que os pais tenham acesso a essas 

apresentações. A fazer mais momentos de convívio entre pais e alunos 

para a apresentação dos trabalhos, para os alunos sentirem-se motivados 

e para os pais também terem orgulho daquilo que é feito, trazer os pais 

pela positiva. Mais articulação com os parceiros, ter situações em que os 

alunos de PCA, de 6º, que ainda estão a projetar como é que vão fazer o 

resto de percurso de 3º ciclo e secundário, criar simulações de de 

trabalho... Por exemplo ter uma oficina que receba durante algum tempo 

um grupo de alunos para eles experimentarem o local de trabalho da 

oficina, a ter uma papelaria em que os alunos tenham experiência de fazer 

o trabalho de papelaria.”; 
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“Uma cabeleireira (…) coisas práticas (…) de ofícios, de serviços que existe 

na comunidade em que eles tenham esta simulação da vida real, do que é 

ter um horário, de cumprir ordens, de um…de um… E possivelmente 

encontrar um projeto de vida, que é o nossa, o nosso primeiro diagnóstico 

que falámos no início…” 

 

Fonte: Elaboração Própria  

 Face às respostas obtidas dos entrevistados quanto às sugestões de melhoria para o futuro do PCA, obtemos respostas diferentes, no 

sentido em que o Coordenador de Estabelecimento defende que o 5º ano PCA não deveria ter continuidade, ao contrário do 6º PCA que deveria 

ter continuidade, uma vez que o seu número de alunos é preponderante no que diz respeito à eficácia da medida. A Coordenadora do PI, defende 

que tal como refere a legislação a medida dos PCA´S deve ser temporária e transitória, fazendo cada vez menos sentido esta medida, uma vez 

que o Ministério da Educação confere flexibilidade e autonomia às escolas para fazer a sua gestão curricular em consonância com o perfil dos 

seus alunos. Contudo, ao manter as turmas PCA, a sugestão de melhoria da Coordenadora passa por existir mais articulação entre as disciplinas, 

mais articulação entre a escola, a comunidade e os pais. Trazer os pais à escola, a nível tecnológico arranjar condições para que os pais tenham 

acesso a apresentações dos filhos, por exemplo. Conseguir mais momentos de convívio entre pais e alunos de forma a motivar os alunos e a 

deixar os pais orgulhosos dos filhos. Estabelecer mais articulação com os parceiros, criar ainda simulações de trabalho, para que os alunos 

experimentarem o local de trabalho. A criação de situações práticas é assim relevante na opinião da Coordenadora e é um ponto que deve ter 

trabalhado quando se perspetiva o futuro do PCA.  

 É essencial analisarmos ainda a tabela 25 que se debruça sob a influência do comportamento dos alunos no seu desempenho escolar. 
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Tabela 25 - Influência do comportamento dos alunos no seu desempenho escolar 

P2 – Influência do comportamento dos alunos no seu desempenho escolar 

E3 

“Sim. Interromperem as aulas com assuntos fora do contexto que se está a lecionar, insistirem em usar o telemóvel sem autorização, de 

maneira resumida, não respeitam as regras dentro da sala de aula.” 

Fonte: Elaboração Própria  

Quanto à resposta desta questão, concluímos sem sombra para dúvidas que o Diretor de Turma do 6º PCA considera que o comportamento 

dos alunos influencia o seu desempenho escolar, na medida em que interrompem as aulas com assuntos que não tem a ver com a temática das 

mesmas, usam indevidamente o telemóvel e de forma geral não respeitam as regras dentro da sala de aula. Neste ponto podemos fazer uma 

corelação com as respostas dos alunos nos inquéritos por questionário, onde 22,5% dos alunos referem a palavra comportamento associada à 

expressão “ESCOLA”.  

 No que concerne à caracterização do desempenho escolar dos alunos PCA, obtivemos na tabela 26, apresentada de seguida para análise 

a seguinte resposta por parte do Diretor de Turma. 

Tabela 26 - Caracterização do desempenho escolar dos alunos de 6º PCA 

P6  – Caracterização do desempenho escolar dos alunos de 6º PCA 

E3 

“Irregular. Deve-se essencialmente à falta de assiduidade.” 

Fonte: Elaboração Própria  

 Na ótica do Diretor de Turma o desempenho escolar dos alunos é irregular, sendo o mesmo reflexo da falta de assiduidade dos alunos. 
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 No que respeita à ambição dos alunos face ao futuro dos seus estudos, apresentamos para análise a tabela 27. 

Tabela 27 - Ambição dos alunos face ao futuro dos seus estudos 

P7  – Ambição dos alunos face ao futuro dos seus estudos 

E3 

“Há alguns alunos que têm capacidades e que podem ir longe, mas, ambição, neste momento, não vislumbro!” 

Fonte: Elaboração Própria  

Constatamos através da resposta do Diretor de Turma que há alunos que constituem a turma que têm capacidades de progressão de 

estudos, no entanto, não é visível ambição dos mesmos para tal. 

 Por fim debruçamo-nos sob a expetativa de vida futura dos alunos apresentada através da tabela 28. 

Tabela 28 - Expetativas de vida futura dos alunos 

P9  – Expetativas de vida futura dos alunos 

E3 

“Acho que sim! Todos têm as suas expetativas! Quais, não sei! No entanto, com esta faixa etária, acho que no presente, vão usufruindo os 

momentos intensamente sem pensar muito no que o futuro lhes pode oferecer. No que respeita, em particular, ao grupo étnico, eu penso que 

as peculiaridades da sua cultura, e por uma questão de idiossincrasia e ao respeito pela hierarquia pode, eventualmente, condicionar as 

expetativas dos alunos.” 

Fonte: Elaboração Própria  
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Face às perspetivas de futuro, o Diretor de Turma considera que todos têm expetativas, contudo, não sabe quais são. Crê que os alunos 

não pensam muito no que o futuro lhes pode oferecer. Particularmente quanto aos alunos de etnia cigana, é considerado pelo Diretor de Turma 

que a especificidade da cultura e de hierarquia pode condicionar as expetativas futuras dos alunos. Neste ponto é interessante efetuarmos uma 

corelação com as respostas obtidas pelos alunos no questionar de associação livre de palavras com a expressão “FUTURO”, nestas respostas 

observaram-se que 41,56% dos alunos mencionaram bens materiais associados à vida futura e 25,97% mencionaram a importância da família e 

da constituição da mesma.  
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III – Discussão dos Resultados 
 

À posteriori da apresentação dos resultados, torna-se fulcral efetuarmos uma 

análise geral dos dados obtidos através do inquérito por questionário aplicados aos 

alunos do 6º ano PCA e das entrevistas estruturadas aplicadas ao Coordenador de 

Estabelecimento da EB de Santa Maria, à Coordenadora de 2º ciclo do PI e ao Diretor 

de Turma do 6º PCA.  

Relembramos deste modo que a presente investigação teve como objetivos 

específicos: Caracterizar o perfil biográfico e escolar dos alunos do 6º ano PCA a 

estudar, no ano letivo 2021/2022, na EB de Santa Maria pertencentes a famílias em 

situação socioeconómica frágil; Identificar as expetativas tidas pelo grupo de alunos em 

estudo sobre a sua vida futura; Compreender se os jovens se sentem enquadrados 

socialmente no contexto escolar; Entender como os alunos constroem as suas de 

expetativas de vida futura e identificar estratégias que possam contribuir para minimizar 

as dificuldades dos alunos. 

 Assim, e considerando os objetivos supra explanados, pretende-se discutir os 

resultados de maneira a que possamos compreender qual a resposta à questão de 

partida do nosso estudo: Como se carateriza o percurso escolar e os projetos de vida 

dos alunos em situação de pobreza numa Escola Básica no Alentejo? 

 Clarificados os pontos-chave da investigação e em consonância com os 

inquéritos por questionário aplicados aos inquiridos podemos verificar que a totalidade 

dos alunos já reprovou no seu percurso escolar, a maioria três vezes ou mais. 

 De acordo com Cesar & Esgalhado (1991), o percurso escolar pode apresentar 

diferentes perspetivas no que diz respeito aos resultados obtidos, ao desenvolvimento 

cognitivo e ao aproveitamento escolar. Para Bárria & Falcão (1994), alguns alunos são 

bem-sucedidos na aquisição de competências e saberes que a escola considera 

importantes, já outros alunos são competentes em áreas de saber e saber fazer. Neste 

seguimento a escola marginaliza, em determinadas circunstâncias, alunos que se 

desviam do padrão do aluno médio. Constatamos desta maneira, e pelo que expusemos 

anteriormente que os alunos que constituem a nossa amostra desviam-se do padrão do 

aluno médio.  

 A maioria dos alunos que integram a turma beneficiam de escalão A e as suas 

famílias beneficiam também de prestações sociais, podendo desta forma afirmar-se que 
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grande parte dos alunos da turma vive em situação de pobreza. De acordo com Duarte 

(2015), ao procedermos à análise da política social de educação e o percurso escolar 

da população em situação de pobreza, verifica-se uma relação entre a educação formal, 

a população em situação de pobreza e o fracasso escolar. Os estudos efetuados 

conferem-nos a possibilidade de identificar uma forte correlação entre a situação de 

pobreza, distorção de idade e dificuldades de permanência na escola, conduzindo-nos 

ao reconhecimento de que o fracasso escolar está associado à vulnerabilidade social e 

à pobreza. Estudos mencionados por Duarte (2015) possibilitam a identificação da 

conexão entre a pobreza, distorção idade/serie e dificuldades de permanência na 

escola. Estes fatores guiam-nos, quase sempre, à identificação dos indicadores de 

vulnerabilidade social e pobreza. 

Grande parte da nossa amostra considera que a sua habitação é muito boa, tal 

como a sua comida/alimentação é muito boa e variada (Gráfico 11 e 14). Estes factos 

levam-nos a afirmar que os alunos, mesmo que em situação de vulnerabilidade e 

pobreza, acham que têm qualidade de vida, gostando até do local onde residem e 

relacionando-se bem com o seu agregado familiar e os amigos que residem na sua zona 

(Tabela 2 e Gráfico 16).   

 Quanto às perspetivas dos inquiridos do que é ser bom aluno, os mesmos 

referiram respostas que incidiram essencialmente em: “estar atento às aulas”, 

“comportar-se bem”, ou seja conseguir manter a concentração e ter um bom 

comportamento (Tabela 4). Face a estas respostas é interessante relembrarmos a 

perspetiva de Silva & Duarte (2012) que referem que conseguem alcançar sucesso os 

alunos que de forma geral satisfazem os padrões estabelecidos e prosseguem nos 

cursos e têm insucesso os alunos que num determinado período de tempo não 

atingiram, de diversos motivos, resultados satisfatórios não atingindo por esse motivo 

as competências pretendidas. Conferindo a devida importância ao comportamento é 

também interessante a explicação que nos é dada por Pereira (2015) que atesta que o 

rendimento escolar e o sucesso escolar são resultantes da conduta e atitudes tidas 

pelos alunos durante o processo de ensino-aprendizagem.  

 De acordo com Silva & Duarte (2012) o sucesso escolar está condicionado pela 

visão, ambições e perspetivas que os próprios alunos têm, logo destacamos a 

importância das respostas dadas pelos alunos que refletem a perspetiva do aluno do 

que é ser um bom aluno, visíveis através da tabela 4. 

 Na ótica de Pereira (2015), é afirmado que o rendimento escolar, sucesso 

escolar e insucesso escolar é resultante de comportamentos e atitudes tidas pelos 



125 
 

alunos ao longo do seu processo de ensino-aprendizagem. Estes comportamentos 

podem traduzir reflexos positivos ou negativos, sendo motivados por fatores internos ou 

externos. Podendo estes fatores ser de diversas ordens, nomeadamente, cognitivos, 

emocionais, motivacionais, volitivos de personalidade, e da interação entre professores 

alunos, alunos-alunos, alunos-turma e alunos família. Os fatores referidos fazem uma 

enorme diferença na posição escolar do aluno e naturalmente no rendimento e sucesso 

escolar do mesmo.  

No que diz respeito à perspetiva dos alunos inquiridos acerca do que é ser um 

bom professor, as respostas obtidas refletem-se em: “ser amigo”, “simpático”, 

“confiável”, “ajudar os alunos”, “saber ensinar”. Estas respostas remetem-nos para a 

importância que os alunos do 6º ano PCA atribuem ao que consideram ser um professor 

amigo, que lhes transmita confiança e que os consiga ajudar, tendo igualmente que ser 

simpático e saber ensinar. Neste ponto, em que os alunos consideram que para ser um 

bom professor tem que “saber ensinar”, é interessante transpormos esta imagem de um 

professor que saiba ensinar, e efetuarmos a ligação com o que nos é referido no estudo 

de Formosinho & Machado (2012), no qual se torna evidente que a concretização do 

sucesso escolar está relacionado com diversos fatores e que alguns deles devem ser 

trabalhados pela escola de maneira a adequar-se à realidade e às necessidades dos 

alunos, sendo neste sentido fulcral para o sucesso escolar do aluno a diversidade e a 

flexibilização do curriculum individual de cada aluno (Tabela 5).  

 Quanto à perspetiva dos inquiridos do que é para eles uma “Boa Escola”, 

concluímos que as resposta obtidas recaem sob: “amigos”, “estudar”, “brincar”, 

“aprender”, “funcionárias”, “pessoas gentis”, “estar tudo bem amanhado”, “dá acesso ao 

que tenho falta” e a objetos materiais relacionados com bem-estar, como por exemplo 

ar condicionado, cadeiras confortáveis (Tabela 6). Ao analisarmos as diversas respostas 

da nossa amostra, verifica-se uma relação entre o conforto e os bens que proporcionam 

o conforto dos alunos em meio escolar, o que nos conduz à ideologia de que para os 

alunos do 6º ano PCA, uma boa escola está relacionado com uma escola que lhes 

ofereça conforto, que tenha boas condições a nível de salas de aula e afins, e que tenha 

imagem arrumada. Noutra perspetiva os alunos conferem importância ao ter amigos na 

escola, ao aprender, ao brincar e à ajuda que a instituição escola lhes pode dar quanto 

ao seu futuro, ao que lhes faz falta, dando-lhes acesso ao que os alunos têm falta. 

 Neste ponto essencial perspetivado pelos alunos através da questão “O que é 

para ti uma boa escola?”, é relevante mencionarmos Lemos (1997), citado por 

Albuquerque et al. (2004), que nos acautela que os alunos atuam de acordo com as 

suas motivações e objetivos que se prendem com: prazer aprendizagem, trabalho, 
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adequação, relacionais, disciplinares e avaliação. O que nos leva a concluir que existe 

uma importância extrema entre as motivações e objetivos dos alunos face à escola e as 

respostas obtidas através da questão em análise. Neste sentido o facto de os alunos 

verem as suas expetativas, mesmo que a sua maioria se prenda com conforto e 

condições a nível de sala de aulas e outras, é relevante para a sua motivação e para a 

sua aprendizagem.  

 No que concerne à questão efetuada aos inquiridos: “ Para ti o que é mais difícil 

na escola?”, comprovamos que as respostas se prendem com o comportamento, 

algumas disciplinas e ainda o aproveitamento escolar (por exemplo “tirar boas notas”), 

neste ponto o sucesso escolar (Tabela 7).  

 As respostas dos alunos do 6º ano PCA conduzem-no a uma análise do 

enquadramento dos Percursos Curriculares Alternativos (PCA). Os PCA´S surgem no 

sistema de ensino português e nascem como promotores da inclusão e do sucesso 

educativo (os PCAS enquadram-se na alínea a), do n.º 2, do artigo 5.º do Decreto-Lei 

139/2012). Esta medida apresenta-se como “uma medida de promoção do sucesso 

educativo, no ensino básico. Trata-se de uma oferta específica de natureza 

complementar a outras existentes tendo em vista a inclusão social e o cumprimento da 

escolaridade obrigatória.” (Direção Geral de Educação – DGE, 2020).  

A informação supra mencionada, significa que o PCA é uma medida que integra 

os alunos de 2º e 3º ciclo do ensino básico que apresentem dificuldades ao nível da 

aprendizagem, insucesso escolar e risco de exclusão social ou abandono escolar. 

Relacionando este facto com as respostas dos alunos obtidas através do inquérito por 

questionário, podemos afirmar que os receios dos alunos em ter aproveitamento 

escolar, estão de certa forma assegurados pela inclusão dos mesmos nesta medida 

temporária e transitória, uma vez que embora todos os alunos tenham registado pelo 

menos uma retenção no seu percurso escolar, esta inclusão na medida PCA pretende 

auxiliá-los a que superem as suas dificuldades de aprendizagem e evitar o risco de 

exclusão social e abandono escolar dos mesmos. Esta medida possibilita, de acordo 

com o Ministério da Educação, que os alunos que integrem os PCA´S sejam 

reorientados no seu percurso escolar, e tenham uma medida ajustada a cada um. A 

integração dos alunos com características próprias na medida PCA, tem também como 

objetivo a inclusão social do mesmo e o cumprimento da escolaridade obrigatória.  

 Quanto à opinião dos pais face à frequência escolar dos filhos é visível através 

das respostas obtidas do inquérito efetuado à nossa amostra que a totalidade dos 

alunos considera que os seus pais querem que os mesmos frequentem a escola (Gráfico 
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18). Os motivos mencionados com mais relevância que justificam o facto de os pais 

quererem que os filhos frequentem a escola prendem-se com a possibilidade da mesma 

poder dar um futuro/vida melhor aos filhos, da possibilidade dos mesmos aprenderem a 

ler e a escrever e a terem um emprego/profissão (Tabela 8). Relacionando o 

posicionamento dos pais face à frequência escolar dos filhos, torna-se interessente 

mencionarmos a opinião de Nascimento (2002), que é defensor de que a escola deve 

proporcionar e auxiliar os jovens na elaboração e realização de um projeto educacional 

que oriente a formação dos jovens e que auxilie na construção e realização dos seus 

projetos de vida. Neste sentido o autor (2022), foca na sua teoria a importância da 

responsabilização da escola na preparação do jovem para a vida, devendo por esse 

motivo a escola dar aos jovens a possibilidade de progressão e de realizações para a 

sua vida futura. Noutra perspetiva, a de Silva & Rodrigues (2009), é defendido que para 

os alunos com menos motivação é essencial terem a confiança dos pais, de maneira a 

acreditarem nas suas capacidades e superarem os obstáculos que os impossibilitam de 

estudar. Desta maneira a posição de Silva & Rodrigues (2009), evidencia a importância 

da posição dos pais face aos estudos dos filhos e ainda à relevância da mesma perante 

a superação de obstáculos que impossibilitem os filhos de estudar.  

No que respeita às perspetivas de vida futuras dos alunos, o inquérito por 

questionário realizado indagou os mesmos da seguinte forma: ”Como gostavas que 

fosse a tua vida futura?”, nesta questão as respostas obtidas, tal como analisados 

anteriormente, foram bastante divergentes. De forma lata os alunos canalizaram os seus 

desejos de vida futura para o bem-estar económico e material. Assim algumas das 

respostas obtidas refletem-se em: “ter boa vida”, “belos carros”, “vivendas”, “um bom 

emprego”, “muitas notas”, “ter uma casinha só para mim”, “dinheiro”, “tar a trabalhar 

para não ser rico que não faz nada em casa”, “casa grande”, “ter uma boa vida”, entre 

outras respostas que englobam “ser feliz”, “família” e “advogado” (Tabela 10). Na análise 

a estas respostas, devemos conferir importância ao facto de grande parte dos alunos 

do 6º ano PCA, ambicionarem para o seu futuro alcançar bem-estar a nível económico 

e material, no entanto, não é especificado o meio como o pretendem fazer.  

Relacionando estes dados com o que nos refere Castel (1988), argumentado por 

Dias & Soares (2008): “(…) para pensar no futuro o sujeito necessita de certa 

estabilidade no presente.” (Dias & Soares, 2008, p.167). Esta afirmação leva-nos a 

refletir sob a possibilidade de os alunos inquiridos não terem uma vida atual estável e 

por esse motivo não equacionam um projeto de vida minimamente estruturado, sendo 

que apenas demonstram a ambição de ter uma vida repleta de bens materiais e 

económicos. Esta ideia é reforçada também por Marcelino et al. (2009) que salienta que: 
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“Considera-se, assim, que o adolescente esteja preparado para iniciar essa construção 

após ser capaz de formar sua identidade, compartilhá-la com o grupo e comunicar 

sonhos, desejos, planos e metas.” (Marcelino, et al. 2009, p.545). Corelacionando esta 

posição com as diversas respostas obtidas na questão: ”Como gostavas que fosse a 

tua vida futura?”, comprovamos que à exceção de 4 alunos que direcionaram as suas 

respostas para: “Ser um homenzinho para trabalhar (…)”, “trabalhar para ganhar a 

minha vida”, “advogado”, “ser uma boa advogada” e que por isso demonstram que para 

o seu futuro perspetivam ter um trabalho/profissão que lhes permita uma fonte de 

rendimento digna e que lhes garanta alguma estabilidade de vida, todos os outros 

inquiridos direcionam as suas respostas para bens materiais ou dinheiro, não 

demonstrando por que meio o pretendem fazer. 

Na generalidade os inquiridos ambicionam bem-estar futuro mas não 

perspetivam como o pretendem fazer, estando ausente nas suas respostas a forma 

como ambicionam atingir, referem apenas: “uma boa vida belos carros e vivendas (…)”, 

“(…) boa vida pra mão me faltar nada”, “ter uma casa, família e dinheiro”, “(..) ter uma 

boa vida (…)”, “ter dinheiro e uma boa casa”, “ter uma boa vida (…)”. (Tabela 10).  

Posto isto, de acordo com as respostas obtidas no inquérito por questionário 

aplicado, pode dizer-se que é notório na maioria dos alunos da turma a inexistência de 

um projeto de vida e da planificação de um percurso coerente e delineado para a 

obtenção de um futuro que lhes garanta um emprego, bem-estar e tudo o resto que isso 

acarreta. A maioria da amostra, tal como anteriormente foi analisado, ambiciona uma 

boa vida e bem-estar económico, ou bem materiais dispendiosos, sem refletir o meio 

que tem que percorrer para alcançar os mesmos. Relembra-mos assim que o projeto de 

vida mencionado por Catão (2001), citado por Marcelino et al. (2009) é: “a intenção de 

transformação da realidade, orientado por uma representação do sentido dessa 

transformação, em que são consideradas as condições reais na relação entre o passado 

e presente na perspetiva de futuro.” (Marcelino, et al., 2009, p. 547).  

Importa articularmos a definição de projeto de vida clarificada com a ausência de 

representação do sentido da transformação e a não consideração da real condição 

presente e a perspetiva de futuro de grande parte dos alunos inquiridos. Considerando 

ainda, de acordo com as autoras (2009), que o projeto de vida é um processo 

experienciado desde a época da infância, logo que o indivíduo aprenda a sua condição 

social através da família e da comunidade, é interessante focarmos a faixa etária dos 

alunos inquiridos, que tal como já foi analisado, maioritariamente (10 alunos) se 

posiciona dos 15 anos aos 17 anos, tendo há muito ultrapassado o período da infância 

e não terem perspetivado minimamente o seu projeto de vida futuro, não demonstrando 
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reflexões críticas individuais de vivências já passadas que possibilitem a superação de 

situações de realidade futura. De relembrar ainda que a maioria dos agregados 

familiares dos alunos inquiridos (62,5%), são beneficiários de prestações sociais 

atribuídas pelo Estado, dos quais pelo menos 37,5% usufruem de Rendimento Social 

de Inserção (sendo que 50% dos alunos afirma desconhecer a prestação social que a 

família usufruí). Neste ponto, em consonância com Catão (2001), mencionado por 

Marcelino et al. (2009), é referido que a construção de um projeto de vida surge na 

medida em que cada indivíduo constrói-se enquanto cidadão, contudo, tem intrínseco a 

ele próprio uma infância, a pertença a uma família, a exposição a determinadas 

vivências pessoais e sociais, que são fatores responsáveis pela construção da história 

do próprio indivíduo enquanto cidadão.  

Assim, realçamos que os alunos inquiridos são expostos desde sempre a 

exemplos de comportamentos e modelos famílias e pelos resultados obtidos no nosso 

inquérito a tendência é para repercutirem os exemplos familiares experienciados, pelo 

que a propensão é maioritariamente para haver uma continuidade de recurso aos 

benefícios de prestações sociais atribuídas pelo Estado. Existe contudo uma menor 

franja de alunos inquiridos que demonstra quer ter uma profissão sólida que lhes permita 

ter um trabalho e uma vida confortável e digna.  

Voltando ao inquérito por questionário aplicado aos alunos, importa debruçarmo-

nos sob a última parte das questões efetuadas, que nos direciona para os questionários 

de associação livre de palavas, especificamente para: “Diz-me as 5 primeiras palavras 

ou expressões que te vêm à cabeça quando ouves a palavra ESCOLA.” e 

posteriormente “Diz-me as 5 primeiras palavras ou expressões que te vêm à cabeça 

quando ouves a palavra FUTURO”.  Neste campo as respostas obtidas referentes à 

palavra “ESCOLA” recaem sobre a evocação de substantivos de aprendizagem 

(51,25%) e comportamento (22,5%), tendo também sido notório algumas respostas 

associadas a brincadeira, professores, amizade, material, positivo, estudo, negativo, 

suporte, socialização, auxiliares e avaliação (Tabela 14). Neste ponto crê-se fulcral 

efetuarmos uma relação com o que é defendido por Durkheim cit. Por Pires et al. (1998): 

A escola socializa os indivíduos, ou seja, prepara-os para a sua integração na 

sociedade. Esta socialização supõe, além da aquisição de conhecimentos e técnicas, 

a interiorização de um sistema de valores, traduzido em atitudes e comportamentos 

ajustados à ordem social dominante. (Pires et al.,1998, p.138-139). 

Desta forma podemos justificar a maior percentagem de respostas dos inquiridos 

associadas à aprendizagem e ao comportamento com o exposto anteriormente pelos 
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autores (1998), uma vez que de facto é na escola que os alunos adquirem 

conhecimentos e técnicas e ondem aprendem e desenvolvem valores que se refletem 

em atitudes e comportamentos, geralmente ajustados à sociedade predominante.  

Quanto à última questão efetuada aos alunos inquiridos: “Diz-me as 5 primeiras 

palavras ou expressões que te vêm à cabeça quando ouves a palavra FUTURO”, 

constata-se que as evocações por substantivos obtidos nas respostas incidem 

maioritariamente sob bens materiais (41,56%) e família (25,97%), tem-se obtido 

também evocações por substantivos relacionados com emprego, desejo, bem-estar e 

amizade. Pelo facto de terem sido estas as evocações obtidas nas respostas dos alunos 

quanto à palavra “FUTURO”, torna-se aliciante efetivarmos uma relação com a ideologia 

de Nascimento (2002), que salienta no seu estudo que o projeto de vida é elementar e 

determina a forma como o jovem se inclui socialmente, com ambição ao bem-estar e 

felicidade (Tabela 16). De acordo com o autor (2002), o futuro e a construção do projeto 

de vida tem intrínseco a ambição ao bem-estar, que no caso dos alunos do 6º ano PCA, 

se reflete no desejo de possuírem bens materiais que lhes aufiram bem-estar. Ao 

aprofundarmos a nossa análise sob este resultado devemos recorrer a Rodrigues et al. 

(2016), que considera que a situação de pobreza não considera apenas os recursos 

monetários, uma vez que: “Ser pobre não é exclusivamente a carência de um 

rendimento suficiente, mas traduz igualmente a incapacidade de acesso a bens e 

serviços que permitem usufruir de um nível de vida adequado à sociedade em que se 

vive.” (Rodrigues et al., 2016, p.23).  

Assim sendo e relembrando que os alunos da turma, na sua maioria, reportaram 

nas suas respostas anteriores carência económica colocando-os numa posição de 

pobreza, uma vez que 62,5% dos alunos (10 alunos – Gráfico 8) afirmam que a família 

beneficia de prestações sociais dos quais 50% atestam ser beneficiários de Rendimento 

Social de Inserção (Gráfico 9). Justificamos desta forma o facto da crença dos alunos 

de auferirem bens materiais no futuro se prender com a privação e situação de pobreza 

que se encontram no presente, considerando o que Farinha Rodrigues et al. (2016), 

investigou, concluiu-se um aumento da pobreza e um recuo das políticas sociais 

existentes (Rendimento Social de Inserção, Complemento Solidário para Idosos e 

Abono de Família) que sofreram alterações no cume da crise económica. Esta 

modificação constituiu-se como um fator de “empobrecimento e fragilização”, facto que 

expressa que as pessoas que dependem ou virão a depender deste tipo de apoios 

sociais certamente vivem numa situação de pobreza e de fragilidade a vários níveis.  

Ao seguirmos na discussão dos resultados obtidos através dos instrumentos 

utilizados para recolha de dados é fundamental analisarmos as respostas conseguidas 
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através das entrevistas aplicadas ao Coordenador de Estabelecimento, à Coordenadora 

de 2º Ciclo do PI e ao Diretor de Turma do 6º ano PCA. Nesta sequência e ao 

debruçarmo-nos sob o perfil biográfico e escolar da nossa amostragem verificamos que 

é uma turma na qual 75% são elementos do sexo masculino, com grande parte dos 

alunos com as idades compreendidas entre os 14, 15 e 16 anos e da qual 81,3 % dos 

alunos são beneficiários de escalão A, sendo que de acordo com as respostas 

registadas na passagem do questionário aos elementos já identificados a turma é 

caracterizada por dificuldades no percurso escolar dos alunos, retenções, problemas 

comportamentais, desmotivação, desinteresse por atividades escolares, situações de 

abandono escolar, dificuldades na leitura e na escrita, distração, problemas de 

comunicação e ainda falta de autoestima (Tabela 18).  

Os dados obtidos posicionam-nos quanto à resposta ao nosso primeiro objetivo 

específico: “Caracterizar o perfil biográfico e escolar dos alunos do 6º ano PCA, a 

estudar, no ano letivo 2021/2022, na EB de Santa Maria pertencentes a famílias em 

situação socioeconómica frágil”. Os alunos da turma 6º PCA, são alunos que vivem com 

fragilidade económica, uma vez que 81,3% são beneficiários de escalão A (Gráfico 3), 

registam reprovações no seu percurso escolar (43,8% - reprovaram três ou mais vezes 

– Gráfico 4), as famílias dos alunos são na sua maioria beneficiários de prestações 

sociais atribuídas pelo Estado (Gráfico 8) das quais 37,5% recebem Rendimento Social 

de Inserção (Gráfico 9) e têm uma elevado número de pessoas que constituem o seu 

agregado familiar uma vez que 8 alunos residem com sete pessoas ou mais e tal como 

mencionamos anteriormente (Gráfico 12). Caracterizando o perfil escolar dos alunos do 

6º ano PCA, de acordo com o Coordenador de Estabelecimento, a Coordenadora de 2º 

ciclo do PI e o Diretor de Turma, o mesmo é caracterizado por dificuldades no percurso 

escolar, retenções, problemas comportamentais, desmotivação, desinteresse por 

atividades escolares, situações de abandono escolar, dificuldades na leitura e na escrita, 

distração, problemas de comunicação e ainda falta de autoestima e por um desempenho 

escolar irregular gerado essencialmente pela falta de assiduidade (Tabela 18 e 26).   

Em concordância com o Diretor de Turma não é visível ambição dos alunos quanto aos 

seus futuros nos estudos e embora os alunos tenham expetativas face às suas vidas 

futuras não são identificáveis quais são (Tabela 27 e 28), ainda que na opinião do 

professor os alunos não pensem muito no que o futuro lhes pode oferecer.  

Neste seguimento existem dados que permitem dar resposta ao nosso segundo 

objetivo específico: “Identificar as expetativas tidas pelo grupo de alunos em estudo 

sobra a sua vida futura.” O Diretor de Turma crê portanto que os alunos não pensam no 

seu futuro e que embora possam ter expetativas, não as consegue identificar, fator que 



132 
 

importa relacionar com as respostas já analisadas dos alunos à questão: “Diz-me as 

cinco primeiras palavras ou expressões que te vêm à cabeça quando ouves a palavra 

FUTURO”. Neste ponto é primordial incidirmos a nossa atenção para o quarto objetivo 

específico desta investigação: “Entender como os alunos constroem as suas expetativas 

de vida futura”. Assim e de acordo com o que já observamos anteriormente, importa 

salientar que notamos que os alunos direcionam os seus anseios para a obtenção de 

bens materiais, sem especificar os meios que devem percorrer para os obter, indicando 

por isso uma tendência a não perspetivarem minimamente o seu projeto de vida futuro, 

não demonstrando reflexões críticas individuais de vivências já passadas que 

possibilitem a superação de situações de realidade futura (Tabela 10 e 12), fatores 

essenciais referidos por Catão (2001), citado por Marcelino et al. (2009) para a 

construção de um projeto de vida. 

Na continuidade da análise das respostas conseguidas através das entrevistas 

passadas, é possível obtermos a resposta ao terceiro objetivo específico da 

investigação: “Compreender se os jovens se sentem enquadrados socialmente no 

contexto escolar.” Assim os entrevistados consideram que o facto de os alunos 

pertencerem a uma turma PCA não influencia a integração escolar dos mesmos, antes 

pelo contrário. O PCA parece ser a melhor resposta possível e existente de acordo com 

a legislação em vigor. O facto de os alunos pertencerem a uma turma PCA não 

compromete, na opinião dos entrevistados, a sua integração escolar e social. O Diretor 

de turma afirma ainda que os alunos se sentem enquadrados socialmente (Tabela 20).  

Em concordância com o exposto face ao enquadramento legal dos Percursos 

Curriculares Alternativos (PCA´S), e tal como salvaguardamos a medida existe com o 

propósito e integrar os alunos que por vários motivos não desenvolveram um percurso 

escolar expetável, não atingindo por isso os resultados esperados. De acordo com a 

Direção Geral de Educação (2020): “(…) Trata-se de uma oferta específica de natureza 

complementar a outras existentes tendo em vista a inclusão social e o cumprimento da 

escolaridade de obrigatória.” (Direção Geral de Educação – DGE, 2020). Podemos 

afirmar assim que no 6º ano PCA da EB de Santa Maria os alunos se sentem 

enquadrados socialmente no contexto escolar. 

Aprofundando as respostas auferidas através dos entrevistados, devemos 

direcionar as mesmas de forma a respondermos ainda ao quinto e último objetivo 

especifico da investigação: “Identificar estratégias que possam contribuir para minimizar 

as dificuldades dos alunos”. Ao analisarmos as respostas obtidas na questão reportada 

na tabela 21 (perspetiva sobre o Projeto TEIP e a sua importância na promoção do 

sucesso escolar), verificamos que a Coordenadora de 2º ciclo do PI é da opinião que o 
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Projeto TEIP poderia ser mais ambicioso promovendo mais parcerias exteriores, 

podendo também trazer ainda mais benefícios à escola e aos alunos, embora sejam 

reconhecidas todas as mais-valias do TEIP.  

É também unanime na opinião dos entrevistados a importância da Equipa 

Multidisciplinar nos principais problemas diagnosticados no 6º PCA (Tabela 22). 

Já ao debruçarmo-nos sobre as sugestões de melhoria para o futuro da turma 

PCA, concluímos que na opinião do Coordenador de Estabelecimento que o 6º PCA 

deveria ter continuidade, uma vez que o seu número de alunos é preponderante no que 

diz respeito à eficácia da medida, sugerindo contudo a adequação de tarefas aos alunos, 

com tarefas mais práticas e fora da “caixa” aproveitando a existência da autonomia 

curricular do programa das disciplinas instituída e promovendo a transdisciplinaridade.    

A Coordenadora de 2º ciclo do PI defende que tal como refere a legislação, a 

medida deve ser temporária e transitória, fazendo cada vez menos sentido, dado que o 

Ministério da Educação confere flexibilidade e autonomia às escolas para fazer a sua 

gestão curricular em consonância com o perfil dos alunos. No entanto sugere, no caso 

de continuidade da medida, uma maior articulação entre as disciplinas, mais articulação 

entre a escola, a comunidade e os pais, trazer os pais à escola, conseguir a nível 

tecnológico condições para que os pais tenham acesso às apresentações dos filhos 

(trabalhos efetuados), propiciar momentos de convívio entre pais e alunos de maneira 

a motivar os alunos e a deixar os pais orgulhosos dos seus filhos (fomentando o 

incentivo à frequência escolar), estabelecer articulação com os parceiros, criar 

simulações de trabalho (experienciação por parte dos alunos do local de trabalho). Na 

opinião da Coordenadora PI no fundo, é essencial criar situações práticas aos alunos 

do PCA e para o futuro dos mesmos, contribuindo assim para minimizar as dificuldades 

sentidas pelos alunos (Tabela 24).  

Importa ainda introduzir na leitura dos resultados obtidos através dos 

entrevistados, que os mesmos consideram que o mais importante para os alunos do 6º 

PCA é a valorização dos mesmos através da realização de tarefas orientadas de acordo 

com os seus interesses, permitindo esta valorização do desenvolvimento dos alunos, 

tornando-os mais aptos e capazes relativamente ao ensino e às aprendizagens. 

Consideram ainda os entrevistados que a motivação dos alunos é essencial, sendo 

também importante a mudança da sala de aula e o recurso a parcerias e à Equipa 

Multidisciplinar.  



134 
 

Todos estes fatores, de acordo com as respostas obtidas, espelham a diferença 

no que concerne aos resultados e ao sucesso escolar (Tabela 23). Os fatores 

mencionados pelos entrevistados influenciam na opinião dos mesmos os resultados 

escolares dos alunos que fazem parte da nossa amostra e ajudam de certa forma a 

combater as dificuldades sentidas por estes. Importa valorizar que a turma 6º ano PCA 

encontra-se inserida numa Agrupamento de Escolas TEIP que de acordo com DGE 

(2020), tem como objetivo principal a prevenção e redução do abandono escolar 

precoce e do absentismo, a redução da indisciplina e a promoção do sucesso (DGE, 

2020). Este programa encontra-se, tal como elucidamos anteriormente, enquadrado no 

Despacho Normativo n.º 20/2012, de 03 de outubro de 2012. Associando todos os 

pontos focados e expostos quanto à medida TEIP e à turma PCA, afirmamos de acordo 

Barreiros & Serra (2012), mencionado por Carvalho (2018): “O programa TEIP é uma 

medida de descriminação positiva que tem por objetivo uma unidade geográfica, 

favorecendo a relação do aluno e da família com a escola.” (Barreiros & Serra, 2018, p. 

42). 

Por tudo constatamos que é essencial termos em conta três problemas que estão 

na génese do (in) sucesso escolar dos alunos PCA. Existem alunos que têm por 

diversos motivos uma falta de assiduidade extrema sendo aqueles alunos que 

frequentam as aulas e deixam de frequentar e mais tarde voltam a frequentar novamente 

(por motivos culturais, familiares ou outros). Existem alunos com uma assiduidade 

irregular, que frequentam a escola, mas que a sua irregularidade na assiduidade 

compromete as suas aprendizagens e aquisições. E existem ainda alunos com outro 

tipo de barreiras à aprendizagem (dificuldades básicas que se prendem também com 

os fracos estímulos que os alunos tiveram desde infância e a parca valorização que a 

família têm perante a escola e a sua importância na vida dos filhos).  

É crucial que a Escola continue a identificar quantos alunos fazem parte deste 

universo que é constituído pelos três problemas supra explanados, quais são estes 

alunos e quem são, de forma a conseguir delinear novas estratégias adaptadas a cada 

um deles e que contornem o problema referente ao absentismo, à falta de motivação 

dos alunos face às atividades escolares, ao insucesso escolar e ainda ao abandono 

escolar precoce. 

 

 



135 
 

IV – Conclusão  
A investigação realizada tem como tema central os alunos do 6º ano PCA que 

frequentaram no ano letivo 2021/2022 a EB de Santa, em condições de pobreza, os 

seus percursos escolares e as suas expetativas de vida futura.  

Embora a instituição Escola já tenha percorrido um longo caminho no sentido da 

inclusão, transparecendo a mesma numa notória evolução nos últimos anos, importa 

continuar a adotar boas práticas e a encontrar novas estratégias que consigam chegar 

os alunos que referirmos anteriormente, uma vez que a repetição do ano é um problema.  

O problema da retenção espelha-se no desfasamento dos alunos face ao ano 

que frequentam, na crescente desmotivação da continuidade da frequência escolar e 

possivelmente na representação negativa que os pais/família têm face à escola e que 

transmitem aos filhos, quer de forma propositada ou não. Neste ponto voltamos a 

relembrar a posição de Silva & Rodrigues (2009), que realçam que para os alunos com 

menor motivação é primordial existir confiança nos pais, de forma a acreditarem nas 

capacidades dos filhos e ultrapassarem os obstáculos impeditivos ao estudo. Silva & 

Rodrigues (2009) evidenciam a importância da posição dos pais face aos estudos dos 

filhos e ainda ao relevo da mesma perante a superação de obstáculos que 

impossibilitem os filhos de estudar. Por tudo, constatamos que os pais dos alunos do 6º 

ano PCA apresentam várias vezes uma desacreditação quanto à escola, que é também 

transmitida aos filhos. A posição dos pais afeta assim a acreditação dos jovens em si 

próprios e o hiato entre os obstáculos encontrados no percurso escolar e a sua 

superação. 

Voltando ainda a debruçarmo-nos sob a questão de partida do presente trabalho 

e o objetivo geral do mesmo podemos concluir que o percurso escolar e os projetos de 

vida dos alunos em situação de pobreza do 6º ano PCA da EB de Santa Maria são 

caracterizados por diversas retenções que por consequência conduzem ao 

desfasamento da idade dos alunos face ao ano de frequência escolar, constatando-se 

ainda uma ausência de planeamento de futuro e de projetos de vida. Os alunos da turma 

em estudo, de uma forma lata, e por todos as informações e dados obtidos nos 

instrumentos de recolha de informação, encontram-se me situação de pobreza, contudo, 

não se consideram pobres. Creem, na sua maioria, que as suas condições habitacionais 

são muito boas (Gráfico 11), tal como afiançam que a qualidade da comida que 

consomem é muito boa (Gráfico 13), no entanto, quase a totalidade dos alunos 

inquiridos é beneficiário de escalão A (Gráfico 3) e as suas famílias beneficiam de 

prestações sociais atribuídas pelo Estado (Gráfico 8), o que transparece as dificuldades 
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económicas dos alunos e das suas famílias. Neste ponto aludimos a Bruto da Costa 

(2004), que por via de vários fatores nos elucida acerca do ciclo vicioso da pobreza e a 

persistência da mesma que se reflete na transmissão intergeracional. 

Na nossa ótica e após todo o estudo em análise, reunimos condições para 

afirmarmos que é difícil quebrar o ciclo de pobreza, havendo tendencialmente uma 

propensão dos filhos adotarem o modelo de representações a que são expostos por 

parte das suas famílias, que recorrem a prestações sociais para suprimir necessidades 

básicas com que se deparam e que entram de maneira transgeracional neste ciclo de 

pobreza e de recursos do Estado. Por tudo, consideramos através da nossa 

investigação que todos estes fatores comprometem o sucesso e a continuidade de 

percurso escolar dos alunos, num ano de transição de ciclo (2º ciclo para o 3º ciclo). 

Ainda através da reflexão de Bruto da Costa (2004), é-nos afirmado que:” O 

sistema educativo é, também, uma das principais pontes de transmissão de pobreza de 

uma geração para a outra.” (Bruto da Costa, 2004, p. 44), sendo neste ponto que o 

Assistente Social escolar deve ser responsabilizado no sentido de promover a mudança, 

de derrubar barreiras e de estreitar laços com todos, mas essencialmente com os alunos 

e as famílias que carecem de apoio. Neste ângulo devemos salientar que no 

Agrupamento de Escolas n.º 1 de Beja existe, para além de tudo, uma medida de apoio 

a alunos considerados carenciados a nível económico que lhes confere diariamente o 

suplemento alimentar (pequeno-almoço) sem qualquer custo monetário. Este apoio é 

atribuído a qualquer aluno que demonstre necessidade do mesmo, independentemente 

da sua idade, ano de escolaridade e escalão de abono de família atribuído pela 

Segurança Social. Esta medida permite que uma necessidade básica dos alunos em 

situação de pobreza seja minimizada ou colmatada.  

Nesta continuidade, a Escola deve ser percecionada como uma instituição 

democrática que garanta acesso à educação para todos cumprindo o que é instituído 

pela Constituição da República Portuguesa (n.º 2, artigo 73º). Deve existir para todos os 

alunos o igual acesso à educação, independentemente da sua nacionalidade, dos seus 

contextos socioeconómicos, e da sua etnia.  

O insucesso sentido nos alunos do 6º ano PCA, que se reflete tal como já 

mencionamos nas várias retenções, encontra-se intrinsecamente relacionado com o 

contexto socioeconómico das famílias, muitas delas oriundas de zonas desfavorecidas 

e vulneráveis que acabam por ser notoriamente afetadas pelo insucesso escolar e 

abandono precoce. Por tudo, este tipo de território exige uma particular atenção no que 

diz respeito à educação e intervenção efetuada por parte das entidades sociais que 
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operam no concelho e que devem fazer a sua intervenção em rede, privilegiando sempre 

a importância da escola na vida futura das crianças. É imprescindível que a escola seja 

percecionada como um local de aprendizagem, onde nada é tomado como certo, sendo 

contudo fundamental que todos nós mantenhamos a crença na educação.  

É papel do Assistente Social continuar a lutar pela abolição das turmas 

homogéneas e contra o fenómeno da guetização a nível escolar. Importa que seja 

trabalhado a garantia da inclusão de todos os alunos, tentando também suprimir as suas 

necessidades mesmo que mais básicas de maneira a predispô-los para a 

aprendizagem. As comunidades consideradas socioeconomicamente desfavorecidas 

carecem de mais intervenção no sentido da inclusão e da promoção do sucesso escolar 

que contrasta com o insucesso e o abandono precoce. O Assistente Social em todo o 

processo de inclusão necessita de contrariar a falta de confiança existente e as 

ausências de dinâmicas escola-família/família-escola. Todo este sistema de inclusão e 

de procura pela promoção do sucesso escolar está mais fortalecido com a autonomia 

das escolas instituída através de legislação (Decreto-Lei n.º 75/2008) que permite um 

processo de autonomia e flexibilidade curricular, sendo possível uma gestão 

contextualizada do curriculum de forma a promover o sucesso e a inclusão em 

conformidade com o projeto educativo de cada escola (conceção de novas disciplinas, 

flexibilização da carga horária, dinamização de atividades, articulação com a 

comunidade educativa, gestão contextualizada do curriculum, desenvolvimento de 

metodologias que coloquem os alunos no centro do processo educativo). Assim, o 

ambiente escolar inclusivo é fundamental, uma vez que é aquele em que a diferença é 

reconhecida, trabalhada e valorizada (entenda-se por diferença sexo, etnia, língua, 

nível). É ainda neste sentido que o Assistente Social escolar deve adotar sempre um 

diálogo multidirecional e uma intervenção em rede. 

É vital, em todo este processo de inclusão e de luta contra a guetização escolar  

que exista uma reorientação dos alunos com os problemas anteriormente explanados 

para a frequência escolar para que consigamos auxiliar os alunos considerados 

recuperáveis (em idade escolar), embora este seja um trabalho que não é apenas da 

competência da escola, mas sim das políticas educativas instituídas no nosso país que 

requerem ainda a adoção de mais e melhoradas boas práticas.  

Recomenda-se que cada instituição escolar trabalhe mais afincadamente no 

futuro no sentido: 

- Promover o acolhimento das crianças e das famílias no momento da matrícula e 

apresentação escolar (de forma a estabelecer um primeiro contato). Este contato inicial 
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pode ser determinante para o desenvolvimento com sucesso do trabalho ao longo de 

todo o ano letivo; 

- Desenvolver um trabalho aprofundado na inclusão dos alunos na escola desde o pré-

escolar. Visto que existe uma grande massa de alunos inscritos no ensino pré-escolar, 

mas que na realidade não o frequentam (facto que se prende com a obrigatoriedade da 

matricula instituída pelos acordos de RSI); 

- Sensibilizar e formar os Funcionários, Professores e restante Comunidade Escolar 

para a importância da diversidade cultural e para a adoção de medidas especiais de 

forma a melhorar a educação regular e de qualidade; 

- Fomentar um diálogo permanente com as famílias de maneira a estabelecer relações 

de confiança e a criar pelo menos um elemento de referência e de contato pertencente 

à comunidade educativa. 

Relativamente ao facto da EB e à turma do 6º ano PCA ter um número expressivo 

de alunos de etnia cigana e de alunos oriundos de zonas desfavorecidas da cidade, o 

que acarreta problemas de falta de assiduidade, pouca valorização da escola e 

consequentemente pouco sucesso escolar e ainda abandono escolar precoce é, mais 

uma vez, essencial o dinamismo constante do Assistente Social que integra a equipa 

multidisciplinar no sentido da sua capacidade de relacionamento com a comunidade 

escolar com a comunidade em geral.  

Quanto ao futuro da intervenção a ser desenvolvida com os alunos, acreditamos 

que este trabalho pode abrir horizontes para a reflexão e análise das políticas educativas 

e sociais pelas quais são abrangidos estes jovens, que necessitam de uma contínua 

adaptação aos tempos disruptivos que a sociedade enfrenta. Pese embora as políticas 

educativas instituídas em Portugal tenham ao longo dos tempos sofrido profundas e 

positivas alterações, tentando-se ajustar-se à heterogeneidade da nossa sociedade, 

existem ainda campos a serem melhorados e fatores para os quais é necessária uma 

análise cuidada que por um lado garanta a eficácia da execução das medidas de política 

educativa e da prestação do serviço público de educação pretendida e que por outro 

permita que as políticas educativas se direcionem ainda mais para alunos em situação 

de pobreza e com parcos horizontes quanto ao seu futuro. O combate à pobreza tem 

que ser feiro dentro e fora do contexto escolar, mas sem dúvida com recurso às políticas 

sociais. Importa contrariar a ideia de que a pobreza é uma tragédia em contexto escolar 

e no sucesso escolar. Tendo já dados grandes passos quanto á igualdade escolar e 

face ao ensino, afirmamos que a escola pode sem dúvida fazer toda a diferença no 
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sucesso e futuro do aluno. Este sucesso pode ainda ser mais alargado com as pedidas 

promovidas pelo programa TEIP e com a aprovação de recursos complementares nas 

escolas (técnicos especializados entre outros) e com a autonomia já instituída 

legalmente que auxilia bastante na prática da inclusão de alunos considerados à partida 

diferenciados.  

Em jeito de conclusão devemos salientar que reconhecemos as limitações do 

estudo realizado, prendendo-se as mesmas diretamente com o facto de não ser possível 

a comparação do estudo e dos dados obtidos com o inquérito por questionário realizado 

aos alunos do 6º PCA, com uma turma regular de 6º ano que se encontre também na 

transição do 2º para o 3º ciclo de ensino. Adicionamos à primeira limitação sentida, o 

facto de a investigadora ser a única Técnica a trabalhar com esta turma, o que pode ter 

reduzido o campo de reflexão sobre o tema, contudo, houve sempre a preocupação do 

distanciamento com senso comum uma vez que foi estudado um fenómeno que faz 

parte da prática profissional da investigadora. 

 Esperemos assim que se continue a batalhar para que se consiga garantir a 

inclusão e o sucesso escolar de todos os alunos no sistema educativo público e para 

que se continue a integrar Assistentes Sociais nas escolas de forma a se desenvolver e 

aprofundar todo o trabalho feito por estes Técnicos no que concerne à inclusão, 

integração, apoio e encaminhamento de todos os alunos. 
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1. Apêndice I: Declaração de Consentimento Informado 
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2. Apêndice II: Inquérito por Questionário realizados aos 
alunos      
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3. Apêndice III: Questionário Associação Livre de Palavras 
realizado aos alunos  
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4. Apêndice IV: Entrevista realizada ao Coordenador de 
Estabelecimento da EB de Santa Maria 

 

Entrevista – Coordenador de Estabelecimento EB de Santa Maria 

Perguntas 

Pergunta 1 

Na perspetiva de Coordenador de Estabelecimento que tipo de necessidades 

foram diagnosticadas aos alunos do 6º ano PCA? 

Dificuldades de percurso escolar, duas ou mais retenções, absentismo, 

comportamento irregular, falta de motivação, pouco interesse pelas actividades  

escolares. 

Pergunta 2 

Qual é a aceitação das intervenções desenvolvidas pelo Coordenador de 

Estabelecimento por parte dos alunos e das respetivas famílias? 

A aceitação das famílias é muito boa e confiam nas decisões da escola, fruto da 

atuação por exemplo do gabinete Gaps e de outras equipas multidisciplinares. 

Pergunta 3 

 

 

Considera que o facto de os alunos integrarem um Plano Curricular Alternativo 

(PCA), pode comprometer a integração dos mesmos em contexto escolar? 

Especifique por favor.  

Não. Pelo contrário favorece a integração dos alunos no percurso escolar, sendo 

importante para a continuidade de estudos. 

Pergunta 4 

Qual é a sua perspetiva sobre o Projeto TEIP da EB de Santa Maria e qual a sua 

importância na promoção do sucesso escolar?  

O projecto TEIP é uma mais-valia para este tipo de escola onde predominam 

alunos maioritariamente mais desfavorecidos quer social quer economicamente, 

com este projecto consegue-se promover o sucesso escolar indo ao encontro 

dos alunos através das suas diferentes acções é por isso um projecto de 

equidade, permitindo ainda abranger todos os alunos e elevar as suas 

competências. 

Pergunta 5 

O Projeto TEIP é constituído por uma Equipa Multidisciplinar. Que importância 

atribui à intervenção dessa equipa nos principais problemas sentidos na turma 

do 6º PCA?   
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A atuação nas turmas do PCA prende-se com os conteúdos mais direccionados 

a este tipo de alunos, na intervenção do gabinete Gaps na sua parte de 

assistência social, mediação de conflitos e ainda na afectação de recursos 

humanos (professores). Ainda a intervenção de parceiros com acções de 

sensibilização nomeadamente das competências sociais, prevenção de doenças 

e adições. 

Pergunta 6 

Quanto aos alunos do 6º PCA, na sua opinião, o que influência os resultados 

escolares dos mesmos? 

A maior influência que a escola pode ter nestes alunos são a valorização dos 

mesmos com a realização de tarefas mais orientadas de acordo com os seus 

interesses. Essa valorização permite o desenvolvimento dos alunos tornando-os 

mais aptos e capazes no ensino aprendizagem.  

Pergunta 7 

Relativamente ao futuro das turmas PCA, tem alguma sugestão de melhoria? 

As turmas do PCA devem ser constituídas com um nº limite de alunos, nem muito 

alto nem baixo, por isso defendo que no próximo ano 5ºPCA não deve existir 

nesta escola. O 6º PCA sim para dar continuidade. Ou seja o nº de alunos decide 

se a medida é eficaz. 

A sugestão de melhoria será a adequação de tarefas aos alunos, com tarefas 

mais práticas e fora da “Caixa” aproveitando a autonomia curricular dos 

programas da disciplinas e promovendo a transdisciplinaridade. 
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5. Apêndice V: Entrevista realizada ao Coordenadora de 2º 
Ciclo do Plano de Inovação (PI) da EB de Santa Maria 

 

Entrevista – Coordenadora  de 2º ciclo do Plano de Inovação da EB de Santa Maria 

Perguntas 

Pergunta 1 

Na perspetiva de Coordenadora de 2º ciclo do Plano de Inovação da EB de 

Santa Maria que tipo de necessidades foram diagnosticadas aos alunos do 6º 

ano PCA? 

Entrevistada: O primeiro objetivo e a primeira necessidade é garantir o sucesso 

escolar pleno de todos os alunos. No PCA de 6º ano existem alunos que já têm 

várias experiências de insucesso durante o seu percurso escolar essa é, foi o 

nosso primeiro objetivo e o nosso primeiro ponto de diagnóstico como conseguir 

que todos consigam o seu sucesso pleno e com qualidade. Depois garantir ou 

prevenir, talvez prevenir situações de abandono, falta de assiduidade e em risco 

de delinquência. Tentámos sempre motivar os alunos para que eles na escola 

consigam estabelecer e definir um projeto de vida que não passe pelas 

experiências que estão enraizadas no seu meio (aah…) familiar, ou seu meio 

social. Queremos que a escola dê uma resposta de futuro alternativa e adequada 

à sociedade e ao sucesso desses alunos, depois tornar esses alunos felizes, isto 

é que eles venham à escola e se sintam felizes na escola. Que vejam a escola 

como um espaço de aprendizagem de convívio e de autoconhecimento e 

promoção, consequentemente da sua felicidade. Estes foram todos, é assim se 

me…Não conseguimos ainda todos, mas são estes os nossos pontos de partida 

para o PCA depois o plano de Inovação é muito extenso. 

Entrevistadora: É muito extenso, exatamente, exatamente. Muito bem. 

Pergunta 2 

Qual é a aceitação das intervenções desenvolvidas pela Escola, 

particularmente através do Plano de Inovação, por parte dos alunos e das 

respetivas famílias? 

Entrevistada: É assim há várias ações, primeira ação foi mudar a sala de aula. 

A forma de ensinar e a forma de aprender em sala de aula, essa ação foi muito 

bem aceite pelos alunos, ainda tem alguns obstáculos na sua concretização, que 

passa também pela formação de professores (ahh), talvez a definição do perfil 

do Professor para o PCA, mas isso é outra questão. (Ahh) Em relação à família 

também é muito bem vista esta mudança da sala de aula porque notam, pelo 

menos pelos encarregados de educação e familiares, notam uma motivação 
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acrescida dos alunos, uma vez que já tiveram vários insucessos conseguem 

notar o antes e o depois da integração do plano de inovação nas turmas PCA, 

esse é um dos pontos. Outro ponto, outra ação, é envolver os alunos com os 

parceiros que nós temos exteriores à comunidade, essa ação é muito bem aceite 

e os alunos estão digamos sedentos dessas ações, por ir para fora e intervir na 

comunidade, o exemplo, nós tivemos o ano passado, (ahh) que teve uma grande 

aceitação e os miúdos ainda falam, descrevem-na como uma excelente, uma 

excelente experiência e os pais também, foi a intervenção do moral, no moral da 

casa da cultura, foi uma articulação com uma artista local, com a Câmara que 

nos deram essas alternativas, e foi um projeto que foi desenvolvido no 3º período 

em que os alunos ficaram muito envolvidos e abrangeu os atuais alunos de PCA 

de 6º ano não é, mas que o ano passado estavam no 5º e este ano já me 

voltaram digamos, a cobrar se nós tínhamos essa, essa intervenção possível. 

Essas ações no exterior, com os parceiros são as que têm melhor aceitação, 

quer pelos alunos, quer pelos pais, mas depois há sempre um ou outro obstáculo 

que tem haver com a parte logística, que nem sempre conseguimos concretizar, 

(ahh), mas estão previstas várias ações e possivelmente teremos outra que 

também vai de encontro ao que eles gostam que é ir há, há uma quinta de 

psicomotricidade e serem eles a ajudar os alunos (…ahh), com intervenção nos 

cavalos.  

Entrevistadora: Portanto, regra geral, as ações e as intervenções são bastante 

bem aceites, quer pelos alunos quer pelos pais. 

Entrevistada: Sim, Sim… 

Entrevistadora: Quer pelos Pais, pelas respetivas famílias. Muito bem, alguma 

coisa a acrescentar? 

Entrevistada: Não. 
Entrevistadora: Pronto, a pergunta seguinte.  

Pergunta 3 
 

Considera que o facto de os alunos integrarem um Plano Curricular Alternativo 

(PCA), pode comprometer a integração dos mesmos em contexto escolar? 

Especifique por favor.  

Entrevistada: É assim, essa questão é muito, é muito difícil de responder 

(ahh…), porque é assim ao mesmo tempo que temos uma ação direcionada ao 

perfil do aluno que está caracterizado para o PCA, também podemos correr o 

risco de os excluí-los e eles sentirem que têm um estatuto diferente dos outos 

alunos, o que por ser um contraditório numa escola que quer ser inclusiva e uma 

escola que quer integrá-los, qualquer das maneiras, neste momento ainda me 
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parece ser a melhor resposta, não a resposta ideal, mas a resposta que nos é 

possível estabelecer dentro de uma escola com a legislação que está em vigor, 

ainda é a que me parece melhor, não a ideal nós queríamos uma escola de todos 

para todos. 

Entrevistadora: Sim… 
Entrevistada: Sem ter que fazer estas distinções, pela positiva ou pela negativa, 

mas ainda com, ainda acredito que seja a melhor, a melhor resposta.  

Entrevistadora: Portanto não consideras então que comprometa… 

Entrevistada: Não, não compromete,  
Entrevistadora: A integração dos mesmos em contexto escolar? 

Entrevistada: Não, não compromete. 

Entrevistadora: Muito bem, a pergunta número 4… 

Pergunta 4 
 

Qual é a sua perspetiva sobre o Projeto TEIP da EB de Santa Maria e qual a sua 

importância na promoção do sucesso escolar?  

Entrevistada: É assim, (ahh), o projeto TEIP, na minha opinião, deixa-me lá ver 

outra vez (ahh…) a questão (pausa…) É assim na minha perspetiva o projeto 

TEIP (ahh…), devia ser (ahh...) mais ambicioso.  

Entrevistadora: Sim. 

Entrevistada: Trazer mais parceiros exteriores (posicionamento de voz), à 

escola, ao agrupamento, (ahh..), porque na minha ótica é aí é que tá (ahh…), o 

verdadeiro sucesso escolar, tá quando nós trazemos a comunidade para dentro 

da escola e a escola para dentro da comunidade e (ahh..), acho que o TEIP 

devia ser mais ambicioso e trazer mais parcerias exteriores. As que existem 

(ah…), talvez por desconhecimento da comunidade dos professores não está a 

ser plenamente utilizada, mas eu por exemplo, recordo-me das escolas que nós 

temos a nível nacional que têm TEIP em articulação com a orquestra geração, é 

um parceiro bastante potenciador deste sucesso. 

Entrevistadora: Sim. 

Entrevistada: Que tá…E tenho provas dadas no terreno da intervenção que 

fazem nestes projetos TEIP, de escolas TEIP, em que os alunos, nós 

conseguimos o sucesso escolar pelas artes, pela música, e isso tudo depois vai-

se traduzir nas outras áreas. Mas o perfil de aluno que está integrado numa 

escola TEIP, na minha opinião, tem que ser um perfil de aluno em que tenha um 

projeto educativo passando pelas artes, passando o foco das artes para depois 

transportar para as outras. Dou o exemplo da orquestra geração, porque é um 
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exemplo conhecido tem os estudos de feitos e dados e também porque traz, saí 

fora, da, de Portugal… 

Entrevistadora: Sim. 

Entrevistada: Claro que também temos o Erasmus…E temos outros também, 

mas aqui  a intervenção é de dentro para fora, o Erasmus também tem essa 

ideia mas tem, algumas, algumas…logísticas que condicionam. Aqui não, aqui 

a ideia, na minha opinião, o projeto TEIP deveria ser mais ambicioso, mais 

parceiros de peso para tirar os alunos da sala de aula e da escola e trazer a 

comunidade para dentro da escola. Na minha opinião tinha que ser isso! 

Entrevistadora: Mas ainda assim consideras que é importante na promoção do 

sucesso o projeto TEIP… 

Entrevistada: Sim, nós temos, nós temos recursos…  

Entrevistadora: Sim…Exato 
Entrevistada: (Ahh…), em termos de crédito horário, de pessoal especializado 

superior, prontos recursos humanos, recursos financeiros que de outra forma 

não teríamos, claro que tudo o que foi feito até agora é, é a garantia, digamos 

assim, direta do TEIP. 

Entrevistadora: Exato. 
Entrevistada: Mas, acho que ainda devia, devia ser ainda mais, porque temos 

tantas oportunidades hoje em dia, com a globalização, com o facto de todas as 

distâncias e tudo tar à distância de um click que o TEIP deveria de ser mais. 

Claro que lhe reconheço todas as mais-valias e daí defender os TEIP, os 

Territórios Educativos de Intervenção Prioritária, mas devíamos de ser ainda 

mais ambiciosos porque temos muitas portas abertas que ainda não as 

utilizamos.  

Entrevistadora: Certo…Seguimos, a pergunta número 5. 

Pergunta 5 
 

O Projeto TEIP é constituído por uma Equipa Multidisciplinar. Que importância 

atribui à intervenção dessa equipa nos principais problemas sentidos na turma 

do 6º PCA?   

Entrevistada: É assim, (ahh..) toda a equipa multidisciplinar (ahh…) tem essa 

valência, de ser várias pessoas de várias ações a ter diferentes perspetivas, no 

caso da turma de PCA, de qualquer turma, mas principalmente daqui na de PCA, 

de 6º é muito importante porque temos uma ação social, uma ação psicológica, 

uma ação da direção, uma ação pedagógica e tudo isto permite outra vez o 

sucesso pleno de cada um, ou pelo menos tenta assegurá-lo e depois também 

na integração e com a articulação com as famílias, em todas as turmas é 
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importante mas aqui na, no PCA , na turma de 6º PCA em específico é muito 

importante esta articulação ser ainda mais estreita entre a escola e a família, 

porque temos casos de alunos que facilmente desistem da escola e se não fosse 

esta intervenção da equipa multidisciplinar, a atuar na família ainda seria mais 

condicionado o sucesso de cada um dos alunos que está no 6º PCA. Por isso 

esta, esta equipa faz a diferença. 

Entrevistadora: Muito bem, obrigada! Na pergunta 6… 

Pergunta 6 
 

Quanto aos alunos do 6º PCA, na sua opinião, o que influência os resultados 

escolares dos mesmos? 

Entrevistada: É assim, o que vai influenciar diretamente os resultados é a 

motivação e a motivação passa por aquilo que eu te dizia, passa pela mudança 

da sala de aula em forma de ensinar, nas pedagogias, mas também nesta 

articulação (ahh…) com os parceiros, estes dois pontos, para além da ação da 

equipa multidisciplinar que sempre que é levantado um alerta temos uma ação, 

não quer dizer que não aconteça noutras turmas…acontece… 

Entrevistadora: Claro! 

Entrevistada: Mas aqui no 6º PCA é importante, esta mudança dentro da sala 

de aula, a mudança de trazer estas parcerias e a ação direta, quase “in loco” 

das, da equipa multidisciplinar e aqui faz a diferença e influencia os resultados, 

porque é assim qualquer resultado escolar de sucesso quando está dependente 

diretamente da presença do aluno na escola, se ele não está motivado mais 

motivo para não estar e se ação da equipa multidisciplinar não existisse ele não 

estaria na escola. Então estes três aspetos são fundamentais para o sucesso do 

aluno no 6º PCA. 

Entrevistadora: Muito bem! Sendo a última… 

Pergunta 7 
 

Relativamente ao futuro das turmas PCA, tem alguma sugestão de melhoria? 

 

Entrevistada: Ahh…(risos…) 
Entrevistadora: Não estavas a achas fácil? (risos) 

Entrevistada: É uma questão que é uma questão que me faz assim perder 

algum tempo desde o ano passado (risos). É assim a medida de PCA das turmas 

de PCA por legislação tem que ser temporária e transitória. 

Entrevistadora: Exato, exatamente. 

Entrevistada: Então à partida cada vez faz menos, menos sentido ter esta 

medida até porque o Ministério da Educação dá agora flexibilidade e autonomia 

às escolas para fazer a gestão curricular de acordo com o perfil do aluno que 
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tem. Por isso é que existe o plano de inovação e toda a portaria (ahh….) todas 

as portarias que o fazem a legislação. É assim mas mantendo a turma, mantendo 

esta esta medida (ahh…) a sugestão de melhoria que eu apresento é fazer mais 

articulação entre as disciplinas, fazer mais articulação entre a escola e a 

comunidade e os pais, trazer os pais à escola para darem exemplos positivos, 

participarem, fazerem horas digamos voluntariado entre pais dentro da sala de 

aula, trazer os pais em ação por exemplo quando os alunos têm uma 

apresentação de trabalho simples, de uma disciplina de português, convidar os 

pais àquele momento passar a valorizar o aluno numa ação tão simples que 

talvez aconteça com alguma frequência na sala de aula ou se tão a fazer algum 

trabalho (ahh…) nos meios tecnológicos, arranjar condições em que os pais 

tenham acesso a essas apresentações. A fazer mais momentos de convívio 

entre pais e alunos para a apresentação dos trabalhos, para os alunos sentirem-

se motivados e para os pais também terem orgulho daquilo que é feito, trazer os 

pais pela positiva. Mais articulação com os parceiros, ter situações em que os 

alunos de PCA, de 6º, que ainda estão a projetar como é que vão fazer o resto 

de percurso de 3º ciclo e secundário (ahh…), criar simulações de de trabalho... 

Por exemplo ter uma oficina que receba durante algum tempo um grupo de 

alunos para eles experimentarem o local de trabalho da oficina, a ter uma 

papelaria em que os alunos tenham experiência de fazer o trabalho de papelaria. 

Entrevistadora: Sim… 

Entrevistada: Uma cabeleireira (ahh) várias… 

Entrevistadora: Várias coisas práticas 

Entrevistada: Coisas práticas… 

Entrevistadora: Sim… 
Entrevistada: De ofícios, de serviços que existe na comunidade em que eles 

tenham esta simulação da vida real, do que é ter um horário, de cumprir ordens, 

de um…de um… E possivelmente encontrar um projeto de vida, que é o nossa, 

o nosso primeiro diagnóstico que falámos no início… 

Entrevistadora: Muito bem! Tens alguma coisa a acrescentar? 

(Risos de ambas…) 

Entrevistada: Perguntas difíceis (risos…) 

Entrevistadora: Sim, muito obrigada (risos) 
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6. Apêndice VI: Entrevista realizada ao Diretor de Turma do 
6º ano PCA da EB de Santa Maria 

 

Entrevista – Diretor de Turma do 6º ano PCA da EB de Santa Maria 

Perguntas 

Pergunta 1 

Enquanto Diretor de Turma do 6º ano PCA que tipo de dificuldades encontra na 

turma?  

A maioria dos alunos revelam grandes dificuldades na escrita e na leitura, de 

atenção, ou seja, distraem-se facilmente com estímulos externos, na 

comunicação, e, em alguns casos, falta de autoestima. 

Pergunta 2 

Na sua opinião o comportamento dos alunos da sua direção de turma tem 

influência no seu desempenho escolar? Pode especificar? 

Sim. Interromperem as aulas com assuntos fora do contexto que se está a 

lecionar, insistirem em usar o telemóvel sem autorização, de maneira resumida, 

não respeitam as regras dentro da sala de aula. 

Pergunta 3 

Quanto aos alunos do 6º PCA, na sua opinião, o que influência os resultados 

escolares dos mesmos? 

Essencialmente por falta de assiduidade e o saber estar dentro de uma sala de 

aula.  

Pergunta 4 

O Projeto TEIP é constituído por uma Equipa Multidisciplinar. Que importância 

atribui à intervenção dessa equipa nos principais problemas sentidos na turma?   

É fundamental! Dificilmente se chegaria a “bom porto” se não houvesse um 

grande espírito de “corpo” da Equipa Multidisciplinar, sempre em estado de 

“prontidão” e com um “modus operandi” bastante eficaz. 

Pergunta 5 
 
 

Considerando a constituição da turma (6º PCA), quais os principais obstáculos 

que encontrou na articulação com a família dos alunos?  

Principalmente quando são convocados pelo Diretor de Turma com a celeridade 

que se exige! Claro que muitos trabalham, outros tomam conta de netos, mas, 

mesmo combinando uma hora, eles faltam, no entanto, a maioria vem quando 

solicitado.   

Pergunta 6 
 
 
 

Como caracteriza o desempenho escolar dos alunos da sua direção de turma?  

Irregular. Deve-se essencialmente à falta de assiduidade. 
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Pergunta 7 
 

Na sua perspetiva estes alunos têm ambição de continuar os seus estudos? 

Há alguns alunos que têm capacidades e que podem ir longe, mas, ambição, 

neste momento, não vislumbro! 

 
Pergunta 8 

 
 

Considera que os alunos que fazem parte desta turma se sentem enquadrados 

socialmente no contexto escolar? Porquê? 

Penso que sim. Os alunos fora da sala de aula, são afáveis, principalmente em 

grupos do seu nível etário, no entanto, às vezes, aconteçam algumas quezílias, 

que são resolvidas prontamente. 

Pergunta 9 
 

Considera que os alunos do 6º PCA têm expetativas de vida futura? Se sim, 

mencione quais?  

Acho que sim! Todos têm as suas expetativas! Quais, não sei! No entanto, com 

esta faixa etária, acho que no presente, vão usufruindo os momentos 

intensamente sem pensar muito no que o futuro lhes pode oferecer. No que 

respeita, em particular, ao grupo étnico, eu penso que as peculiaridades da sua 

cultura, e por uma questão de idiossincrasia e ao respeito pela hierarquia pode, 

eventualmente, condicionar as expetativas dos alunos.  

 

 

 


