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RESUMO  

O estudo teórico desenvolvido nesta dissertação focou-se na problemática do 

(In)Sucesso Escolar procurando identificar os motivos que influenciam a realidade que 

encontramos na escola.  

Nesta perspectiva, procuramos explicar o conceito de (In)Sucesso Escolar através de 

estudos empíricos realizados por diversos autores onde pudemos verificar as suas teorias, o 

desencadeamento gradual deste fenómeno e as suas causas. 

Tendo em conta o acima exposto, estruturou-se o trabalho em duas partes 

fundamentais. A primeira parte foi referente aos estudos teóricos sobre o (In)Sucesso Escolar 

acima mencionados e na segunda parte foi apresentada a investigação de carácter qualitativo 

acerca dos motivos que 32 alunos do 9º ano de escolaridade viam como influenciadores do 

(In)Sucesso Escolar. Os resultados advinham de inquéritos destinados a verificar “As Causas 

de Sucesso e Factores de Abandono” dos alunos de uma escola do centro da Cidade de Vila 

Real. As questões abordavam os temas do domínio social, económico e motivação. Dentro 

destes domínios, foram analisados os 6 motivos que assinalaram maior importância segundo 

as respostas dos inquiridos e concluímos que a relação da família com o rendimento dos 

alunos, o factor socioeconómico e a motivação eram de maior relevância. 

 

PALAVRAS-CHAVE: (In)Sucesso Escolar, Causas Socioeconómicas, Motivação. 
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ABSTRACT 

In this study I will focus on the school (un)success and exam it by trying to identify 

the reasons that affect the reality we face in schools. In this perspective, I'll try to explain the 

concept of school (un)success using empirical studies made by different authors, exploring 

their theories and the ongoing development of this phenomena and its causes.  

Therefore, this study is divided in two major parts: the first explores the theory 

published about school (un)success, and the second presents the qualitative investigation 

based on the reasons that 32 students of the Portuguese 9th grade considered to affect school 

(un)success. The results came from questionnaires made to students of one school in the city 

center of Vila Real and they seek to evaluate the "Reasons for success and motives that lead 

to drop out".  The social and the economical environment as well as the motivation were 

explored in this questionnaire that allowed us not only to analyze the 6 reasons that, according 

to the student's answers, were considered to be the most important, but also to conclude that 

there's a connection between their family relationship and their performance as well as the 

relevance of social-economical factors and motivation to their school (un)success. 

KEY-WORDS: School (un)success, Social-economical reasons, Motivation 
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1- Introdução 

 O Insucesso Escolar é uma problemática que tem vindo a ser cada vez mais abordada 

por autores devido a sua complexidade e frequência crescente, para além disso como futuros 

professores que iremos ser, a realidade do insucesso escolar vai estar presente no nosso 

quotidiano. Isto faz com que o tema escolhido seja sem dúvida de grande interesse.  

Então para apresentar este trabalho, elaboramos o mesmo em cinco partes: 

I- Enquadramento Teórico 

II- Metodologia 

III- Apresentação e discussão dos resultados 

IV- Conclusões 

V- Bibliografia 

 A primeira parte tem o objectivo de esclarecer o conceito de (In)Sucesso Escolar e 

apresentar as suas principais causas com base na investigação de diversos autores.  

 A segunda parte descreve a metodologia utilizada e os seus procedimentos. Na terceira 

parte expomos a apresentação e discussão dos resultados obtidos e posteriormente as 

principais conclusões que retiramos dessa análise. A última parte, enunciamos as fontes pelas 

quais recorremos para realizar este trabalho.  
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2.1- Enquadramento 

 O Insucesso Escolar, ainda que presente desde o início da instituição escolar, nem 

sempre foi considerado um problema social. Nos anos 40 do século XX, o termo, além de ser 

encarado numa perspectiva afectiva ou psico-patológica, circunscreve-se essencialmente aos 

alunos oriundos de meios abastados e cultos, os quais constituíam de forma predominante a 

população escolar (Rangel, 1994; Duarte, 2000). No período pós II Guerra Mundial, durante 

os anos 50, assiste-se a um «boom» da educação, impulsionado pela ideia de que “a escola 

seria capaz de democratizar a sociedade, no sentido de criar uma maior igualdade social” 

(Martins, 1993:16). A par da massificação do ensino assiste-se a uma intensificação do 

insucesso escolar (Correia, 2003), acabando por se tornar num indicador importante na 

aferição do modelo implementado e, consequentemente, a ser entendido como um problema 

social. Sabe-se assim que o conceito de insucesso escolar tem sido alvo de diferentes 

interpretações ao longo do tempo. Actualmente e segundo EURYDICE, (1993) deixou de ser 

encarado como um fenómeno circunscrito à dimensão individual, sendo considerado como 

um fenómeno com implicações sociais e económicas, que em última análise é equacionado 

através das consequências que acarreta em termos de competitividade das sociedades como 

por exemplo, nível de qualificação dos recursos humanos, taxa de analfabetismo e taxa de 

desemprego.  

 Não se pode tomar o insucesso como uma realidade evidente para a qual basta procurar 

“causas” e “soluções”. Há que reflectir sobre este fenómeno, não o generalizando, pois poderá 

cobrir realidades diversas e ser condicionado por contextos históricos específicos. 

 Certamente que condutas e percursos escolares que não correspondem à norma 

institucional sempre existiram desde o surgimento da forma escolar. Já em finais do século 

XIX a escola foi confrontada com alunos desobedientes ou escolarmente medíocres. As 

categorias de pensamento e da prática pedagógica tratavam estes alunos como se a sua 



Enquadramento Teórico 

 

3 
 

incapacidade para satisfazer as exigências disciplinares e/ou intelectuais da escola fossem 

atribuídas exclusivamente à sua constituição individual, ao seu carácter. As causas deste mau 

desempenho eram colocadas fora da competência da escola (Isambert-Jamati in Humbert, 

1992: 44). 

 De acordo com Philippe Perrenoud (in Humbert, 1992: 86,87), o sucesso e o insucesso 

escolar são representações construídas pelo sistema escolar segundo os seus próprios critérios 

e procedimentos de avaliação. As apreciações de sucesso/insucesso reflectem normas de 

excelência, elas próprias solidárias com um currículo em que o conteúdo e a forma 

influenciam directamente a natureza e a extensão das desigualdades. O insucesso escolar é 

também o insucesso da escola; a construção do insucesso joga-se na contradição entre a 

intenção de ensinar e a impotência relativa da organização pedagógica em alcançar esse fim. 

Um aluno tem sucesso, porque a escola assim o declara; ele chumba, porque a escola assim o 

determina. Tanto o sucesso como o insucesso são representações construídas pela escola, mais 

concretamente pelos professores e outros examinadores. São o produto da avaliação como 

prática regular da organização escolar e dos seus agentes, prática essa que está de acordo com 

procedimentos mais ou menos codificados, subentendidos por normas de excelência e de 

níveis de exigência institucionalmente definidos. Para que haja insucesso escolar basta que a 

instituição assim o declare. 

 O insucesso escolar é uma preocupação de todos, pais, alunos, professores, sistema de 

ensino e sociedade, levando a questionar o trabalho e desempenho de cada um no sentido de o 

minorar, a este respeito Cortesão e Torres (1990, p.33) referem-se ao insucesso escolar como 

sendo “um fenómeno muito complexo que tem manifestações a nível da escola e da 

sociedade”. 
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2.2- Aclaração do conceito  

 O Insucesso Escolar é hoje em dia uma realidade na nossa sociedade e uma preocupação 

para toda a comunidade escolar. 

De acordo com Benavente (1998) o insucesso escolar tem um carácter massivo, 

constante, precoce, selectivo e cumulativo. De acordo com Martins (1993:10) diz-se que 

qualquer entidade apresenta insucesso quando não consegue atingir os objectivos propostos 

ou isso não acontece no tempo previsto. Pode ainda não existir uma adequação entre os 

conteúdos realizados e os objectivos das partes envolvidas os quais podem ser contraditórios.  

Particularizando ao insucesso escolar, este é usualmente atribuído ao facto de os alunos 

não atingirem as metas – fim dos ciclos – dentro dos limites temporais estabelecidos e 

traduzindo-se, na prática, pelas taxas de reprovação, repetência e abandono escolar. Este é o 

insucesso institucionalmente considerado.  

Martins & Cabrita (1993), reforçam esta ideia, ao referirem que o insucesso escolar, de 

um modo geral, é atribuído ao facto de os alunos não atingirem o fim dos ciclos, dentro dos 

limites de tempo estipulados para tal, retratando-se em taxas elevadas de reprovação, 

repetência e abandono escolar. 

Marchesi & Peréz (2004), referem que o termo insucesso escolar é muito discutível, 

uma vez que encerra ideias diversas: o aluno que fracassa não progride, nem no âmbito 

pessoal e social, nem no dos conhecimentos escolares; o termo “fracassar” oferece uma 

imagem negativa do aluno e centra em si toda a responsabilidade do insucesso escolar, 

esquecendo que outros agentes também têm responsabilidades em todo este processo, como a 

família, o sistema educativo e a própria escola. 

De acordo com Pires (1987), citado por Martins (1993:10), existe contudo um outro tipo 

de insucesso escolar não facilmente quantificável, mas provavelmente mais nefasto: referimo-

nos à (des)adequação entre os conteúdos transmitidos na escola, as aspirações dos alunos e 
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não á conjugação destes factores com as necessidades do sistema social (particularmente do 

sistema politico, cultural e económico).  

 Formosinho (1988) menciona que se considerarmos que o conceito de educação tem 

como componentes a instrução (transmissão de conhecimentos e técnicas), a socialização 

(transmissão de normas, valores e crenças, hábitos e atitudes) e estimulação (promoção do 

desenvolvimento integral do educando), temos que concluir que o insucesso educativo 

individual tanto se pode referir ao insucesso na instrução, como ao insucesso na socialização, 

como ainda ao insucesso na estimulação, citado por Martins, (1993:31). 

 Concluindo, o conceito de insucesso escolar é considerado relativo, visto variar em 

função do sistema educativo implementado. Com efeito, conforme a tradição educativa, as 

exigências curriculares, as modalidades de avaliação e de orientação, assim irá variar o 

sucesso/insucesso escolar. A título de exemplo, em Portugal, o insucesso escolar é definido 

como a “incapacidade que o aluno revela em atingir os objectivos globais definidos para cada 

ciclo de estudos”, utilizando-se como indicadores de insucesso as taxas de retenção, de 

abandonos e de insucesso nos exames. Contudo, outros países da União Europeia têm outras 

definições de insucesso, uma vez possuírem sistemas educativos diferentes do português 

(EURYDICE, 1995: 47-48). 

  

2.3- Teorias Explicativas do Insucesso Escolar 

2.3.1- Teoria Meritocrática (factores individuais) 

i. Corrente genética 

 “Explica o insucesso escolar através de distúrbios e deficiências intrínsecas ao indivíduo 

que podem ser detectadas através de testes” (EURYDICE, 1993). É no âmbito desta corrente 

que surgem as escalas métricas de inteligência no início do século XX, e posteriormente o 
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quociente de inteligência. Devido ao seu carácter limitativo, esta corrente tem sido alvo de 

críticas, sendo actualmente pouco reconhecida em termos científicos. O determinismo 

biológico que a caracteriza, além de excluir a componente ambiental e cultural da explicação 

do fenómeno, serviu de base a teorias que defendiam as desigualdades entre os indivíduos 

como algo natural, justificando assim a estratificação social.  

 

ii. Corrente Psico-afectiva 

 “Relaciona o processo de construção da personalidade da criança com o 

desenvolvimento da sua escolaridade” (EURYDICE, 1993). Segundo esta abordagem foram 

identificadas quatro etapas escolares que constituem momentos de ruptura na vida do 

indivíduo: escola materna, escola primária, ensino secundário e ensino superior.  São 

considerados momentos de ruptura uma vez que exigem uma adaptação a novas situações, às 

quais nem todos respondem da mesma forma. O insucesso escolar poderá surgir como uma 

manifestação de diversas situações psico-afectivas, como por exemplo, separação do ambiente 

familiar, situações de rejeição ou super-protecção, de rivalidade, de complexos de 

inferioridade. 

 

2.3.2- Escola Culturalista (handicap socio-cultural) 

 Corrente com grande projecção durante os anos sessenta e setenta do século XX, e que 

atribui o insucesso escolar a carências e privações de carácter socio-cultural. A maior ou 

menor presença de livros, de hábitos de leitura e práticas culturais, o acompanhamento e 

interesse dos pais pelo desempenho escolar dos filhos - constituem indicadores da maior ou 

menor adaptabilidade das crianças ao meio escolar, isto é, da maior ou menor familiaridade 

com o sistema de valores que caracteriza o meio escolar.  As condições económicas das 
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famílias surgem igualmente relacionadas com o nível de sucesso escolar, assim como com o 

tempo de permanência no sistema de ensino (EURYDICE & Martins, 1993). 

 

2.3.3- Teorias da Reprodução Cultural e Social 

 Enquanto as anteriores correntes explicativas atribuem à instituição escolar um papel de 

neutralidade relativamente ao insucesso escolar, no primeiro caso imputado ao indivíduo e no 

segundo caso ao meio familiar de proveniência do aluno (Martins, 1993), as teorias da 

reprodução salientam as formas através das quais o próprio processo educativo pode constituir 

um factor de desigualdade. Essa situação tem sido explicada através de diversos mecanismos: 

da reprodução das relações de classe, reprodução das relações de produção capitalistas, e 

ainda através da correspondência entre formas de consciência e de conduta de acordo com os 

níveis de escolaridade e com os níveis hierárquicos desempenhados no mundo do trabalho. 

Ainda que estas teorias tenham contribuído para acabar com a ideia de uma escola neutra, 

foram criticadas por cair num determinismo social, negligenciando o indivíduo e a sua 

capacidade de actuação. 

 

 

2.3.4- Teoria socio-institucional 

Se o insucesso escolar é um fenómeno massivo, socialmente selectivo e cumulativo, 

não se pode ignorar a escola na explicação daquele, tal como as teorias anteriores fizeram. 

Neste caso, trata-se de considerar a dimensão social e institucional do insucesso escolar. 

Assim sendo, “o insucesso escolar é afinal um fenómeno relacional que envolve factores de 

natureza política, cultural, institucional, sociopedagógica e psicopedagógica; tem a ver com as 

relações que a escola estabelece com os alunos que vêm de meios mais afastados dos saberes 
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letrados, tem a ver com a dificuldade que a escola (baseada numa igualdade formal e numa 

suposta neutralidade) tem em se relacionar com os alunos social e culturalmente diversos” 

(Benavente, 1988: 24). 

 

2.3.5- Corrente interaccionista 

 Actualmente tem-se convergido para análises de carácter mais integrativo, procurando 

incidir sobre as três entidades envolvidas no problema do (in)sucesso a nível educativo, ou 

seja, o indivíduo, a escola e a sociedade. Esta perspectiva do problema resulta da 

convergência de diversos enfoques teóricos e metodológicos, como por exemplo, de uma 

abordagem etnográfica e “ecológica” do problema, procurando evidenciar as diversas 

interacções desenvolvidas entre os actores (EURYDICE, 1993). 

 

2.4- Principais causas do insucesso escolar 

 Frequentemente, o insucesso escolar é analisado como reflexo de disfuncionamento ao 

nível do aluno, da família, dos programas ou do professor (Roazzi; Almeida, 1988:53). 

De acordo com Pires (1988) e citado por Martins (1993:12) o fenómeno insucesso 

escolar massivo existente inicia-se com o ensino de massas e intensifica-se com a 

massificação do ensino. O insucesso escolar propende a ser examinado por ângulos 

divergentes. Este representa usualmente para os professores a carência de capacidade, de 

motivação, ou de bases dos alunos ou, até, a má actividade das estruturas educativas, sociais e 

familiares. 

Existem variadíssimos factores que influenciam o sucesso na aprendizagem dos alunos. 

Segundo Almeida et al. (2005:3629) estes podem ser factores sociais, factores mais 
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directamente relacionados com as dinâmicas internas das escolas e com as políticas 

educativas ou ainda factores relacionados com variáveis pessoais dos alunos. 

 

2.4.1- Causas económicas e culturais da família de origem dos alunos 

 Almeida et al. (2005:3631) citando Araújo, (1987) introduzem o conceito de “capital 

cultural” nas famílias de onde são provenientes os alunos, ou seja, o sucesso está mais 

garantido quando na família se encontram as percepções, orientações, disposições, valores e 

hábitos culturais rentabilizados pela escola.   

 De acordo Cherkaoui (1986) e citado por Martins (1993:13) todos os trabalhos 

empíricos realizados, em Portugal ou em outros países, apontam a existência de uma 

correlação positiva entre a origem social dos alunos e o seu (In)Sucesso Escolar.  Segundo 

Martins (1993:13) verificou-se que são os grupos étnicos que têm as maiores taxas de 

insucesso, seguindo-se por ordem de crescente das taxas de insucesso os filhos dos 

trabalhadores agrícolas, operários, empregados dos serviços, patrões, quadros médios e, por 

último, os filhos dos quadros superiores e profissões liberais. Há variações de acordo com a 

tipologia criada, mas invariavelmente a tendência é esta. 

 Sheldon, Hopkins e Mapp (2002) descrevem a importância do envolvimento dos pais 

nas questões escolares e reconhecem que os pais são actores sociais e mantêm redes sociais 

que podem afectar o papel da educação dos filhos. Afirmam também que as concepções 

sociais e ou pedagógicas dos pais podem funcionar como um recurso proveitoso para escolas 

e professores na educação dos seus alunos. 

Portanto, quanto mais a escola se envolver, se preocupando e confiando nos pais e os 

reconhecendo como parceiros na educação escolar dos filhos, mais os pais se sentirão 

envolvidos e dispostos a colaborar. (Andrade; Chechia 2005:432) 
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 Andrade e Chechia (2005) citaram segundo Goddard, Tshannen e Hoy (2001) que o 

sucesso escolar é uma construção social que se constitui, frequentemente, de crenças e 

concepções compartilhadas por pais e alunos. Dentre vários aspectos da dinâmica desse 

sucesso, faz-se necessária uma interacção dos pais com o quotidiano escolar, incluindo a 

relação pais-professores, de modo a que ocorra um compartimento da família com o sistema 

de ensino. Para esses autores, os pais de classe desfavorecida diante do insucesso escolar do 

filho, sentem-se desarmados e não questionam julgamentos, aceitam com resignação, 

afirmando, por exemplo: “ ele não dá para o estudo, não leva jeito”. Os pais de classe mais 

favorecida tendem a referendar o julgamento da escola e a responsabilizar os seus filhos. 

 Do estudo de Almeida et al. (2005:3636-3640) que avaliou variáveis sócio-familiares e 

escolares, e a sua relação com o insucesso escolar, pôde-se concluir que os alunos de menor 

sucesso escolar tendem a acompanhar menos os pais nas suas actividades diárias, recebem 

como presentes percentagens similares de brinquedos, adereços/roupas, e equipamentos 

pessoais (nos alunos com sucesso escolar predominam os equipamentos pessoais), têm menor 

acesso a internet, enciclopédia etc.   

 Os alunos de melhor rendimento percepcionam maior apoio dos pais, mesmo que isso 

não se estenda às actividades escolares, podendo não sentirem essa necessidade em virtude da 

ausência de dificuldades na aprendizagem ou em virtude de contarem com apoios específicos 

fora da família (frequência de explicações). 

 De acordo com o estudo realizado por Mascarenhas, Almeida e Barca, verificou-se que 

alguns alunos cujos pais possuem menos habilitações escolares tendem a atribuir os seus 

fracos resultados escolares á falta de capacidade, o que já não ocorre junto dos demais alunos 

cujos pais possuem habilitações escolares ao nível do ensino secundário e do ensino superior.  

De acordo com Formosinho (1987) e citado por Martins (1993:13,14) as condições 

socioeconómicas estão relacionadas com:  
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- A ocupação diferenciada do espaço, no que se refere á distancia geográfica da escola e o 

habitar zonas residenciais degradadas. 

- Formas diferentes de satisfazer as necessidades básicas, isto é, alimentação racional, 

vestuário, espaço, conforto e etc. 

- O acesso diferenciado aos bens de cultura: livros, jornais, espectáculos, arte e contactos com 

o universalismo. 

- A necessidade de aumentar a renda familiar com mais um vencimento – o reflexo disto é o 

abandono escolar e o trabalho infantil; 

- A incapacidade de suportar custos com livros, material escolar, transporte, roupa, etc.  

Segundo o Seminário ESCNEL, 2009, nem sempre as escolas estão habituadas a 

partilhar as responsabilidades assumidas pelos agentes tradicionais - os professores, 

directores, funcionários, etc. Nem os agentes exteriores possuem uma cultura de participação, 

não superando o facto de "continuarem" a sentir-se estranhos à vida escolar. Neste contexto, 

não há outra solução para o problema que a de criar espaços dinâmicos de comunicação e 

participação de forma a potenciar um maior envolvimento das famílias na vida da escola.  

Como criar "espaços educativos de participação" quando não há "cultura de 

participação"? 

A participação dos pais e encarregados de educação não é um objectivo em si, é um 

meio para melhor concretizar, com sucesso, um objectivo. Por isso se deve perguntar 

primeiro: quais são os objectivos da escola?  

O objectivo último de qualquer escola é o de qualificar as aprendizagens e, assim, 

melhorar os desempenhos educativos dos alunos. O desafio que se deverá colocar será então:  

Qual é o contributo dos pais para a prossecução desses objectivos?  
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Em que é que eles podem ajudar a escola a atingir as metas e a concretizar esses 

objectivos? Um dos requisitos para que estas questões possam ser respondidas é a de que a 

cada entidade cabe uma parcela da responsabilidade, de acordo com os diferentes papéis que 

desempenham e sem que entre elas possa existir sobreposição ou confusão. Para que os alunos 

possam beneficiar de uma boa relação entre os agentes educativos, é necessário "que os 

professores façam o que têm a fazer na escola, que os pais façam o que têm a fazer em casa” e 

que entre estas culturas diferenciadas se estabeleça uma sólida relação de confiança" (Justino 

& Grácio, 2009).  

 

2.4.2- Causas socioculturais e escolares 

 As dificuldades de aprendizagem são alvo de estudo de várias áreas. Segundo Garcia et 

al., (1998:3629); Ribeiro, (2000); Ribeiro et al., (1999), citado por Almeida et al. (2005) os 

estudos sociológicos salientam os padrões culturais, a linguagem e o próprio processo de 

socialização das crianças no seio da família e da comunidade de pertença, assim como o grau 

em que se aproximam ou se afastam das práticas e dos padrões exigidos e estimulados pela 

escola.  

 Existem factores associados ao professor que Almeida et al. (2005:3632) baseando-se 

em trabalhos anteriores (Almeida & Roazzi, 1988; Benavente, 1990) identifica como tendo 

impacto nas aprendizagens dos alunos. Dentro destes, temos as dificuldades na comunicação e 

no relacionamento interpessoal por parte do professor, dificuldades na organização das tarefas 

na sala de aula, ou problemas na gestão da disciplina da turma. 

 Existem várias teorias explicativas da importância dos factores sociais no sucesso ou 

insucesso escolar. Almeida et al. (2005:3630) fala em três teorias: a teoria da “socialização 

deficiente das classes populares” em que o “fracasso escolar” explicava-se por uma 
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inadequada socialização familiar, nomeadamente as baixas expectativas de sucesso na escola; 

a teoria explicativa que realça as interacções e os processos escolares, chamando a atenção 

para a comunicação e para as relações humanas e pedagógicas entre os professores e os 

alunos, baseada no trabalho de Gomes, (1987) e a teoria da reprodução social e cultural, que 

explica o (in)sucesso escolar pelas funções que são cometidas à escola numa sociedade de 

classes, nomeadamente as funções de selecção e de reprodução social e cultural.  

 

2.4.3- Factores individuais do aluno 

 No âmbito da psicologia os estudos realizados por Almeida, (1993:3631); Almeida & 

Campos, (1986); Barros & Almeida, (1991); Rosário, Almeida & Oliveira, (2000) e citados 

por Almeida et al. (2005) têm salientado as capacidades, a motivação e os hábitos de trabalho 

dos alunos.  

 Tempos houve que se considerava que o sucesso ou insucesso escolares eram função 

directa da inteligência (Ribeiro, 1998 citado por Almeida et al., 2005:3631), contudo hoje 

sabe-se que não é possível estabelecer uma relação de causalidade, menos ainda linear, entre 

as duas variáveis. Por um lado, nem todos os alunos bem sucedidos na escola possuem boas 

capacidades intelectuais e, por outro, nem todos os alunos com insucesso são portadores de 

dificuldades cognitivas (Roazzi, Spinillo, & Almeida, 1991, citado por Almeida et al. 2005). 

 Quando Almeida et al. (2005:3631) fala em estratégias de aprendizagem citando 

Marques et al., (1999) e Silva & Sá, (1997), refere que os alunos com melhores desempenhos 

não só dispõem de um reportório mais alargado destas estratégias como dispõem de um 

conhecimento preciso sobre a utilidade das mesmas.   

 O caminho percorrido pelos alunos do Ensino Secundário, no aprimoramento da escrita, 

por exemplo, nem sempre torna-os bons produtores de textos. Uma redacção escolar 
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desvinculada das práticas sociais e direccionada, na maioria das vezes, a uma simples 

verificação de suas habilidades gramaticais, deixa à margem o factor mais relevante: o autor 

do texto. A redacção deve expressar aquilo que o aluno pensa, acredita, defende e quer 

compartilhar. Seu texto deve partir do facto de ele poder defender sua opinião, reivindicar um 

direito, trazer seu conhecimento de mundo para o texto escrito, citado por Lourenço; 

Noronha; Paiva;
1

 

 

2.4.4- Atribuições causais para o Sucesso e Insucesso escolares 

 Na longa tradição da psicologia cognitiva, o ser humano formula percepções e 

avaliações sobre os seus comportamentos e desempenhos (Heider, 1944), buscando também 

uma explicação para os níveis de rendimento atingidos, citado por Almeida; Guisande; 

Miranda, (2008:170). 

 Na escola, em particular, os alunos vão desenvolvendo justificações que os ajudam a 

interpretar os seus melhores e mais fracos resultados académicos (Almeida; Guisande; 

Miranda, 2008:170). 

 De acordo com Barca, Mascarenhas, Peralbo e Barreiro, 2005:78 no processo 

atribucional, em função da história pessoal e do auto-conceito do aluno, este pode recorrer a 

causas externas (sorte, dificuldade das tarefas, …) ou internas (capacidade, esforço, …) para 

explicar os seus bons e fracos desempenhos (Quadro 1). 

 

 

 

                                                           
1
 Legenda: Devido ao facto do artigo não conter ano de exibição, nem numeração, não é possível especificar 

esta informação. 
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 Os alunos sentem orgulho após um sucesso, se a tarefa for atribuída a uma causa 

interna. Por outro lado, poderão sentir vergonha se uma causa interna for responsável por um 

fracasso. Assim, os alunos que tendem a explicar os fracassos a partir de características 

pessoais estáveis e generalizadas acabam por apresentar um estilo atribucional pessimista, 

definido na literatura como desânimo aprendido (Seligman, 1975) citado por Almeida; 

Guisande; Miranda, (2008:170). 

 De concordância com Weiner (1979) e citado por Mascarenhas e Almeida, (2005:78) as 

atribuições causais do sucesso e insucesso são da maior importância para a compreensão dos 

comportamentos de realização, em particular o próprio êxito ou fracasso dos alunos. 

 Segundo Senos e Diniz (1998:269), Robinson (1978) e Robinson e Tayler (1986) 

afirmam que o aluno com insucesso ou com uma perspectiva contínua de insucesso, 

facilmente cai numa falta de interesse e investimento na sua vida académica, que por sua vez 

Atribuição Causal Reacções afectivas face ao 

êxito 

Reacções afectivas face ao 

fracasso 

Causa interna, estável e 

incontrolável: capacidade. 

Sentimento de competência, 

confiança em si mesmo, 

orgulho e satisfação. 

Sentimento de incompetência, 

perda da confiança em si 

mesmo. 

Altas expectativas e êxito 

futuro. 

Baixas expectativas para o 

futuro. 

Responsabilidade diante do 

êxito. 

Responsabilidade diante do 

fracasso 

Causa interna, instável e 

controlável: esforço. 

Orgulho e satisfação. Culpabilidade 

Responsabilidade diante do 

êxito. 

Responsabilidade diante do 

fracasso. 

Sentimento de controlo. 

Sentimentos de controlo e 

expectativas de prevenir o 

fracasso futuro. 

Causa externa, instável e 

incontrolável: sorte 

Surpresa. Surpresa 

Ausência de 

responsabilidade diante do 

êxito. 

Ausência de responsabilidade 

diante do fracasso. 

Causa controlada por outros: 

professor, por exemplo. Gratuidade. Conformidade, ira, raiva. 

Tabela 1 - Atribuições causais e reacções afectivas face ao êxito e ao fracasso (in Valle et al., 2002, p. 131) 



Enquadramento Teórico 

 

16 
 

originará a manutenção ou aumento do insucesso e mesmo um agravamento das expectativas 

negativas face ao seu rendimento escolar.  

 Senos e Diniz (1998:269) citam Robinson, Tayler e Piolat (1990) quando estes afirmam 

que os jovens com fracos resultados escolares e no 3.º ciclo de escolaridade, tendem a 

redefinir a sua situação para que possam escapar a comparações desfavoráveis através do 

recurso à criatividade social que se traduz na inversão dos valores escolares, fazendo-o 

através da afiliação a grupos coerentes com os seus novos valores. Assim por vezes os jovens 

invertem as normas e valores estabelecidos pela escola, na urgência de elevarem os níveis de 

auto-estima, entrando directamente em conflito com os professores. 

 Senos e Diniz (1998:270) afirmam que a ocorrência de insucessos repetidos representa 

uma importante ameaça para o auto-conceito académico e a auto-estima, e que a indisciplina 

emerge como forma de desvalorizar a ameaça e retirar significado psicológico ao insucesso 

académico. Isto permite ao aluno neutralizar a potencial ameaça que o insucesso poderia 

representar para a auto-estima e proteger-se igualmente da auto-percepção de competência 

perante o fracasso. De acordo com Bachman, e O’Malley, (1986); H. Marsh, (1990), citado 

por Senos e Diniz (1998:274), a significação afectiva e cognitiva do resultado escolar é 

construída a partir do contexto de ocorrência do resultado. Assim a obtenção de um resultado 

escolar baixo, num contexto em que a generalidade dos resultados são altos tem mais 

potencial de constituir ameaça ao sentimento de competência própria e à auto-estima.  

 Em uma lógica de manutenção da auto-estima positiva, alguns alunos atribuem os seus 

fracos resultados académicos a factores externos (Branscombe & Wann, 1994), organizam-se 

em torno de uma cultura anti-institucional, citado por Almeida; Guisande; Miranda, 

(2008:170). 

 De acordo com Peixoto, (2003) e Senos, (1997) outros estudos revelam que essa 

protecção da auto-estima pode ser conseguida a partir de uma reorganização do auto-conceito, 
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em que a área ameaçadora (neste caso, a académica) é desinvestida pelo aluno, passando o 

mesmo, a investir em áreas potencialmente mais gratificantes, por exemplo, o auto-conceito 

físico, quando em situação de fracasso escolar, citado por Almeida; Guisande; Miranda, 

(2008:171). 

 Estudos efectuados por Veiga e Moura (1993) e citados por Senos e Diniz (1998:270), 

parecem confirmar a ideia de protecção da auto-estima, por este mecanismo de desvalorização 

do sucesso escolar referindo a correspondência a alunos com resultados escolares baixos e 

comportamentos de indisciplina, uma auto-estima com valores idênticos aos alunos com 

melhores resultados e comportamentos convergentes com a norma académica. No entanto, 

relativamente ao auto-conceito académico, estes autores mostraram que os alunos de menor 

sucesso evidenciam valores mais baixos do que os alunos com sucesso académico, dá-se 

assim manutenção da auto-estima com depreciação do auto-conceito académico. Estes 

resultados contrariam o pressuposto teórico que se baseia no desinteresse e desvalorização da 

actividade académica. Estes pressupostos teóricos são no entanto confirmados pelo estudo de 

Senos e Diniz (1998:272) que obtiveram valores idênticos para o auto-conceito académico em 

alunos com e sem sucesso na escola.  

 Quanto á auto-estima Senos e Diniz (1998:272) obtiveram resultados concordantes com 

Veiga e Moura (1993), o que fez com que pudessem afirmar que para a auto-estima o 

resultado escolar, em si, não perece ser muito relevante, comparativamente com a percepção 

que se faz desse resultado. 

 

2.5- Auto-conceito e Auto-eficácia  

 Com o objectivo de contribuir para esta abordagem, pretendemos aqui fazer uma 

revisão sobre estes dois conceitos, focando questões de natureza conceptual e empírica. 

Começamos por definir auto-conceito e auto-eficácia como conceitos afins, que se formam 
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em torno da noção de competência pessoal. Globalmente, o auto-conceito é definido como a 

percepção ou representação que o sujeito tem sobre si próprio. Esta definição está 

amplamente difundida entre a comunidade científica e é congruente com diversas perspectivas 

teóricas sobre o auto‑conceito (Covington, 1992; Harter, 1985; Hattie, 1992; Rosenberg, 

1979; Shavelson, Hubner e Stanton, 1976). De acordo com vários autores, o auto‑conceito 

está intimamente ligado a noção de competência pessoal (Bong e Skaalvik, 2003; Skaalvik e 

Bong, 2003) e por isso remete para avaliações sobre a capacidade intelectual de um modo 

global, mas também sobre as aptidões e competências mais específicas que cada um detém 

Faria e Lima Santos, 2001; Harter, 1985; Marsh, 1990a; Shavelson, 2003). Por sua vez, a 

definição de auto-eficácia e atribuída inequivocamente a Bandura, considerado o pai deste 

conceito. Segundo este autor, a auto‑eficácia refere-se a crença ou expectativa de que é 

possível, através do esforço pessoal, realizar com sucesso uma determinada tarefa e alcançar 

um resultado desejado (Bandura, 1977, 1997, 2006). Por isso, também a auto‑eficácia se 

funda na noção de competência pessoal (Bandura, 1997; Bong e Skaalvik, 2003; Schunk e 

Pajares, 2005; Skaalvik e Bong, 2003), pois e essa noção que permite aos sujeitos estimar a 

possibilidade de realizarem as tarefas com sucesso e de alcançarem os resultados desejados 

levando‑os a formar expectativas para a sua realização. 

 

 

 

2.6- Insucesso e género  

 A investigação na área das atribuições causais sugere ainda que estas se diferenciam em 

função do género e do ano de escolaridade dos alunos. Citado por Almeida; Guisande; 

Miranda, (2008:171). 
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 Em um estudo transcultural, Ferreira et al. (2002) sugerem que os adolescentes atribuem 

o sucesso mais à capacidade, e as adolescentes mais ao esforço. No entanto, em muitos outros 

estudos, os valores obtidos não se diferenciaram de acordo com o género dos alunos (Barca & 

Peralbo, 2002; Barros et al., 1992; Mascarenhas, Almeida & Barca, 2005) e citado por 

Almeida; Guisande; Miranda, (2008:171). 

 Segundo Saavedra (2001:68) as autoras feministas pós-modernas têm referido que a 

categoria mulher é atravessada por outras categorias onde se enquadram a raça, a classe 

social, a orientação sexual, a religião, a idade, etc. (Nogueira, 1997;Philips, 1996; Skeggs, 

1997) No que diz respeito á relação género/classe social, diversos autores Davy, 1995;Grácio, 

1997; Walkerdine, 1998) e estudos têm dedicado que, embora as raparigas obtenham 

melhores notas que os rapazes da mesma classe social, as raparigas das classes sociais mais 

baixas obtêm resultados muito inferiores ás dos rapazes das classes sociais mais elevadas. 

 

2.7- A relação entre actividades extracurriculares e o (in)sucesso 

escolar 

 Segundo Barber, Eccles, Stone & Hunt, (2003) têm dado alguma ênfase às actividades 

extracurriculares, mais especificamente às suas sequelas no desempenho académico. 

Os estudos produzidos mostram que as actividades extracurriculares são uma forma de 

promover a aprendizagem e o desenvolvimento do aluno, no entanto, para alguns professores 

ainda são entendidas como uma forma de interferir no sucesso académico (Cooley, 1995; 

Gerber, 1996; Holland & Andre, 1987). 

 Para Marques (2002), a participação em actividades de complemento curricular está 

associada a uma percepção positiva de si próprio e do meio escolar, ao elevado nível de 

motivação, ao baixo nível de absentismo, bem como a resultados académicos prósperos. 



Enquadramento Teórico 

 

20 
 

Marsh (1992), sugeriu que as actividades extracurriculares levam, a um aumento do interesse 

do aluno face à escola e aos valores da escola, o que conduz indirectamente a um melhor 

rendimento académico. 

 Freire (1989), argumenta que as actividades extracurriculares poderão ser as únicas 

oportunidades na escola para promover outros tipos de desenvolvimento além do cognitivo, e 

que podem constituir experiências exploratórias válidas, para ajudar os jovens a testarem-se a 

si próprios mantendo um contínuo bem-estar físico, mental e social, em que é determinante a 

influência do auto-conceito. 

 A teoria que se opõe ao envolvimento das actividades extracurriculares é traçada por 

Coleman (1961, citado por Geber, 1996), argumentando que a cultura dos adolescentes tem 

mais a ver com factores sociais (atléticos, obtenção de bens materiais, música, popularidade e 

namorar), do que com os factores académicos, isto é, seriam as “estrelas” atléticas e as 

personalidades individuais, os grandes líderes em actividades extracurriculares, mas não no 

desenvolvimento académico. Deste modo, Coleman (1961, citado por Geber, 1996), salienta 

que as actividades extracurriculares são um motivo de distracção nos adolescentes, fazendo 

com que estes não aprendam os aspectos mais académicos da vida escolar. 

 Outra crítica feita às actividades extracurriculares, é o tempo dispendido nestas, ou seja, 

acredita-se que o tempo dedicado às mesmas faz com que os alunos se desviem dos seus 

objectivos escolares (Camp, 1990, citado por Geber, 1996). 

 Hoje em dia as actividades extracurriculares continuam a servir de estudo a alguns 

investigadores (Barber, Eccles, Stone & Hunt, 2003), relativamente às suas consequências no 

desempenho académico, em parte devido ao papel que estas actividades têm na promoção do 

desempenho académico e na prevenção de desistências escolares. 
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2.8- Insucesso e Politicas educativas 

 Normalmente o insucesso escolar para os professores está relacionado com a falta de 

bases, de motivação ou de capacidades dos alunos. Já para os pais e para o público em geral, 

os professores terão a sua quota-parte de responsabilidade (Roazzi; Almeida, 1988:54). 

 O insucesso escolar pode também ser encarado como um problema de política 

educativa e social. Existem duas perspectivas diferentes da escola, as que afirmam que todo o 

indivíduo tem igual acesso à educação e as que pelo contrário vêm a escola como instrumento 

de manutenção e até de agravamento das diferenças sociais. (Roazzi; Almeida, 1988:54) 

 O nível sócio cultural associado á forma como está organizada a escola, sobretudo os 

currículos académicos, parecem ser os maiores responsáveis pelo insucesso escolar massivo 

dos alunos provenientes das classes mais desfavorecidas. A escola “democrática”, ao 

pretender ser lugar de uniformização, introduz currículos universais, conotados com um perfil 

médio de aluno privilegiando um saber clássico, geral e enciclopédico, isto é, propõe 

objectivos pouco pragmáticos, tendo em conta as realidades diferenciadas que são os alunos 

que a frequentam. (Martins, 1993:15)  

 De acordo com Formosinho (1987) e citado por Martins (1993:15) currículos iguais 

obrigam ao uso de iguais pedagogias e prevêem uniformidade nas exigências, nos resultados, 

nos comportamentos, na linguagem, no saber, na extensão dos programas, dos tempos de 

transmissão de conhecimentos e dos períodos de avaliação. Há, assim, standardização nas 

práticas escolares com força centrípeta para uma abstracção que é a noção de “aluno médio”, 

“cultura e conhecimentos médios”.  

 Segundo Eurydice (1994) é sabido que o sucesso ou insucesso escolares não têm uma 

relação directa com as classificações, contudo estas são, em última analise, o modo como 

aqueles são analisados em grande parte dos países europeus. (Saavedra, 2001:67). 
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 Segundo Roazzi e Almeida, (1988:56) a reprovação, tendo como base, no discurso dos 

seus agentes, critérios objectivos predeterminados serve para sancionar a pouca 

aprendizagem. 

 Assim, o objectivo principal da avaliação é julgar o cumprimento dos objectivos gerais 

do programa e ainda das suas determinações específicas. Ou seja, a assimilação dos processos 

de aprendizagem e o contexto educativo. Por outro lado, as avaliações funcionam para os 

alunos como um meio de auto-critica. 

 É com base nas “notas” que uns continuam no sistema de ensino e outros são excluídos 

(Saavedra, 2001:67). 
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3- Metodologia 

Este capítulo da metodologia fundamenta a organização dos dados, articulando-os com 

a nossa fundamentação teórica, resultante da revisão da literatura da temática da investigação. 

Decidimos desenvolver o nosso estudo no âmbito da metodologia qualitativa. Esta opção, 

prende-se com a necessidade que temos em compreender a realidade dos sujeitos em causa e, 

nesta perspectiva, a metodologia qualitativa “é particularmente importante para o estudo das 

relações sociais, dada a pluralidade dos universos de vida” (Flick,2005, p. 2). 

 

3.1- Definição do Problema 

O insucesso escolar tem vindo a crescer exponencialmente nas nossas escolas sem nos 

apercebermos das principais razões que levam a esse facto. É nesta perspectiva que nos 

interessa saber os motivos e assim interceder de forma a dar orientações úteis para os 

professores, e assim permitir uma intervenção precoce. 

 

3.2- Descrição da Amostra 

O estudo abrange 32 jovens, 16 rapazes e 16 raparigas, do 9º ano de escolaridade que 

frequentam uma escola do centro de Vila Real, numa faixa etária entre os 14 e os 16 anos de 

idade.  
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3.3- Recolha de dados 

A informação foi adquirida através de inquéritos sobre “As Causas de Sucesso e 

Factores de Abandono” (Anexo 1) realizados no ano lectivo 2008/2009 em diversas 

Universidades de norte do país e também nas ilhas (Açores e Madeira). A nossa recolha 

provém de um estudo produzido pelos alunos estagiários de Educação Física, da Universidade 

de Trás-os-Montes e Alto Douro, no âmbito de Acções de Formação sobre Factores de 

(In)Sucesso Escolar,  em 2008,  ao qual foram seleccionados 32 inquéritos (Anexo1) a alunos 

do 9º ano de uma escola de Vila Real  para tratamento de dados e a sua posterior discussão.  

 

3.4- Instrumentos  

Os instrumentos utilizados na elaboração deste estudo foram os seguintes: 

- 32 Inquéritos; 

 

3.5- Procedimentos   

  Escolhemos apenas 32 inquéritos referentes a alunos do 9º ano de uma escola do 

centro da cidade de Vila Real, para ter uma pequena visão da realidade deste grupo de alunos. 

Mediante o inquérito, optamos por seleccionar apenas vinte e duas perguntas relativas 

à temática insucesso escolar correlacionadas com a nossa pesquisa bibliográfica. 

Todo este inquérito é de carácter anónimo, com resposta fechada. Para cada motivo os 

alunos tinham que assinalar de 1 a 5 o valor que este representava, correspondendo 1 a “Nada 

importante”, 2 a “ Pouco Importante”, 3 a “Indiferente”, 4 a “Algo Importante e 5 a “Muito 

Importante” 
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Os valores estipulados pelo inquérito foram depois convertidos em 3 valores que 

correspondem ao sentimento do aluno face à questão. Os valores 1 e 2 equivalem a “Pouco 

Importante”, 3 a “Indiferente” e 4 e 5 a “Importante”. 

Os dados foram introduzidos no computador, numa folha de cálculo do Microsoft 

Office Excel 2007. Inicialmente decidimos fazer o tratamento de forma global separando 

posteriormente os rapazes das raparigas para uma análise mais concisa. O tratamento dos 

dados foi descrito em tabela, em forma de percentagem, convertido para gráfico.  

Posteriormente, utilizamos Microsoft Office Word 2007 para demonstrar a construção 

gráfica juntamente com as conclusões que tiramos dos resultados obtidos. 
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4- Apresentação e Discussão dos Resultados 

Após a análise dos inquéritos procedemos à apresentação gráfica dos dados e sua discussão. 

Começamos por apresentar a constituição da amostra através dos seguintes gráficos: 

 

 

 

 

Os inquéritos foram realizados por 16 rapazes e 16 raparigas com idades 

compreendidas entre os 14 e os 16 anos, prevalecendo os alunos com 14 anos.  

Os motivos analisados no nosso inquérito foram: 

Causas de (In)Sucesso escolar 

Motivos 

1- Ajuda por parte da escola na preparação para os exames 

2- Disponibilidade de tempo e apoio familiar para estudar 

3- Disponibilidade económica e de material adequado para estudar 

4- Estudo acompanhado (pais, colegas, professores, explicadores) 

5- Percepção de dificuldades de aprendizagem (auto-conceito de capacidade) 

6- Responsabilização e percepção do aluno da importância dos estudos 

7- Responsabilização e percepção dos pais do aluno da importância dos estudos do filho 

8- Expectativas pessoais em relação ao rendimento académico ou em relação às notas 

9- Estabilidade emocional e afectiva, satisfação com a vida e equilíbrio de felicidade 

10- Estilo de vida saudável nas horas de sono, alimentação e consumo de substâncias 

11- Organização e articulação do horário escolar, tempos livres e tempo de estudo diário 

12- Nível de exigência por parte dos professores 

13- Acompanhamento e apoio dos professores 

14- Estratégias de ensino e de aprendizagem adequados ao nível dos alunos 

15- Interesse e motivação dos professores na aprendizagem dos alunos 

16- Preparação académica dos professores 

17- Motivação dos alunos para aprender 

18- Definição de objectivos para o futuro (dos alunos e dos pais) 

19- Percepção da importância dos estudos para o futuro 

20- Equilíbrio da estrutura familiar 

21- Articulação entre a matéria de ensino e a realidade da vida 

22- Aplicabilidade das aprendizagens em profissões futuras 

 

1616

Rapazes
Raparigas

14

2
0

14

1 1

0

5

10

15

14 anos 15 anos 16 anos

Rapazes

Raparigas

Gráfico 1 – Amostra. Gráfico 2 – Idades 

Tabela 2- Causas de (In)Sucesso Escolar 
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1- Ajuda por parte da escola na preparação para os exames. 

 

 

 

 

 

 

 

O factor “Ajuda por parte da escola na preparação para os exames” (Gráfico 3) teve 

uma incidência de 66% nas respostas relativamente à importância. A indiferença marca os 

22% e apenas 13% dos alunos escolheu a opção pouco importante. Se a escola não é 

importante na preparação para os exames, quem será? A ajuda da escola na preparação dos 

alunos para os exames é uma lacuna que tem sido corrigida gradualmente, embora sem efeito 

exponencial. A abertura dos salões de estudo e das aulas de apoio às diversas disciplinas, no 

horário extracurricular, permitiu uma evolução no rendimento escolar dos alunos. Em virtude 

destas medidas surgiram outros problemas. Nem todos os alunos têm as mesmas dificuldades 

e em consequência a ajuda dos professores está comprometida. As explicações no domínio 

privado também são um meio para combater este problema, mas está condicionado pelas 

capacidades financeiras dos seus encarregados de educação. 

 

 

 

 

 

 

Ajuda por parte da escola na preparação para os exames 

Género/Importância 
Pouco 

Importante 
Indiferente Importante 

Feminino 2 3 11 

Masculino 2 4 10 

13%

22%

66%

Pouco Importante

Indiferente

Importante

Gráfico 3 – Ajuda por parte da escola na 

preparação para os exames. 

Tabela 3 - Ajuda por parte da escola na preparação para os exames 

Respostas dos rapazes e das raparigas. 
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2 e 7- Disponibilidade de tempo e apoio familiar para estudar  & Responsabilização e 

percepção dos pais do aluno da importância dos estudos do filho. 

 

 

 

 

 

 

A “Disponibilidade de tempo e apoio familiar para estudar” (Gráfico 4) abrange 59% das 

respostas relativas à importância deste factor. A indiferença ganha espaço para 34% da 

escolha dos alunos e apenas 6% referiu ser um motivo pouco importante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A “Responsabilização e percepção dos pais do aluno da importância dos estudos do filho” 

(Gráfico 5) tiveram uma porção de 59% das escolhas dos alunos. A indiferença marca lugar 

com 25% das respostas e apenas 16% dos alunos indicam este factor como pouco importante. 

 

Disponibilidade de tempo e apoio familiar para estudar 

Género/Importância 
Pouco 

Importante 
Indiferente Importante 

Feminino 1 5 10 

Masculino 1 6 9 

Responsabilização e percepção dos pais do aluno da 
importância dos estudos do filho 

Género/Importância 
Pouco 

Importante 
Indiferente Importante 

Feminino 3 4 9 

Masculino 2 4 10 

6%

34%
59%

Pouco Importante

Indiferente

Importante

Gráfico 4 – Disponibilidade de tempo e 

apoio familiar para estudar. 

Tabela 4 - Disponibilidade de tempo e apoio familiar para estudar. 

Respostas dos rapazes e das raparigas. 

16%

25%59%

Pouco Importante

Indiferente

Importante

Gráfico 5 – Responsabilização e 

percepção dos pais do aluno da 

importância dos estudos do filho. 

Tabela 5- Responsabilização e percepção dos pais do aluno da importância dos 

estudos do filho. 

Respostas dos rapazes e das raparigas. 
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O sucesso está mais garantido quando na família se encontram as percepções, 

orientações, disposições, valores e hábitos culturais rentabilizados pela escola. 

As concepções sociais e ou pedagógicas dos pais podem funcionar como um recurso 

proveitoso para escolas e professores na educação dos seus alunos. Segundo o Seminário 

ESCNEL (2009), a sua participação não é um objectivo em si, é um meio para melhor 

concretizar, com sucesso, um objectivo. Por isso se deve perguntar primeiro: quais são os 

objectivos da escola? O objectivo último de qualquer escola é o de qualificar as aprendizagens 

e, assim, melhorar os desempenhos educativos dos alunos. O desafio que se deverá colocar 

será então: Qual é o contributo dos pais para a prossecução desses objectivos? Em que é que 

eles podem ajudar a escola a atingir as metas e a concretizar esses objectivos?  

Um dos requisitos para que estas questões possam ser respondidas é a de que a cada 

entidade cabe uma parcela da responsabilidade, de acordo com os diferentes papéis que 

desempenham e sem que entre elas possa existir sobreposição ou confusão. Para que os alunos 

possam beneficiar de uma boa relação entre os agentes educativos, é necessário "que os 

professores façam o que têm a fazer na escola, que os pais façam o que têm a fazer em casa” e 

que entre estas culturas diferenciadas se estabeleça uma sólida relação de confiança" (Justino 

& Grácio, 2009).  

3- Disponibilidade económica e de material adequado para estudar 

 

Disponibilidade económica e de material adequado para estudar 

Género/Importância 
Pouco 

Importante 
Indiferente Importante 

Feminino 2 2 12 

Masculino 2 1 13 

13%
9%

78%

Pouco Importante

Indiferente

Importante

Gráfico 6 – Disponibilidade económica e 

de material adequado para estudar 
Tabela 6 - Disponibilidade económica e de material adequado para estudar 
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 A “Disponibilidade económica e de material adequado para estudar” (Gráfico 6) é 

o segundo motivo mais valorizado pelos alunos, com uma percentagem de 78% de 

importância. Somente 13 % revelou ser pouco importante e 9% é indiferente. Nesta 

perspectiva é importante a existência de apoio por parte da família como da escola permitir 

aos alunos material adequado para estudar. Quando não há a possibilidade de ser adquirido 

pela família devido às dificuldades financeiras, a escola/entidade responsável, deverá facultar 

este material aos alunos. 

 

4-Estudo acompanhado (pais, colegas, professores, explicadores) 

 

 

 

 

 

 

O “Estudo acompanhado (pais, colegas, professores, explicadores) ” (Gráfico 7) 

obteve 56% das respostas relativamente à importância do motivo. Por outro lado, 25% dos 

alunos reconhecem este factor pouco importante e 19% são indiferentes. Estudar 

acompanhado por outrem poderá ter efeitos positivos no rendimento escolar. O 

acompanhamento por professores, explicadores, pais e mesmo os colegas em horário 

extracurricular é essencial para o esclarecimento de dúvidas que os alunos possam ter e 

também uma forma de adquirir conhecimentos para além dos que foram abordados nas aulas. 

Contudo, nem sempre os pais têm o conhecimento necessário para ajudar os seus filhos, nem 

Estudo acompanhado (pais, colegas, professores, 
explicadores) 

Género/Importância 
Pouco 

Importante 
Indiferente Importante 

Feminino 4 3 9 

Masculino 4 3 9 

25%

19%
56%

Pouco Importante

Indiferente

Importante

Gráfico 7– Estudo acompanhado (pais, 

colegas, professores, explicadores). 

Tabela 7 - Estudo acompanhado (pais, colegas, professores, explicadores). 

Respostas dos rapazes e das raparigas. 
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capacidade financeira para contratar explicadores. Aqui devem intervir os professores, nas 

salas de estudo e nas horas de apoio com objectivo de esclarecer as dúvidas existentes nas 

diversas disciplinas. O ensino recíproco também é uma ferramenta de grande utilidade pois 

incentiva os alunos a ajudarem-se uns aos outros com maior motivação. 

 

5 e 8- Percepção de dificuldades de aprendizagem (auto-conceito de capacidade) & 

Expectativas pessoais em relação ao rendimento académico ou em relação às notas. 

 

 

 

 

 

 

 

A “Percepção de dificuldades de aprendizagem (auto-conceito de capacidade) ” 

(Gráfico 8) também abrangeu 66% de importância no condicionamento do Sucesso Escolar. 

Somente 13% dos alunos referiu ser pouco importante e a indiferença marca os 22% das 

respostas.  

 

 

 

 

 

 

 

Percepção de dificuldades de aprendizagem (auto-conceito 
de capacidade) 

Género/Importância 
Pouco 

Importante 
Indiferente Importante 

Feminino 2 4 10 

Masculino 2 3 11 

13%

22%

66%

Pouco Importante

Indiferente

Importante

Gráfico 8 – Percepção de dificuldades 

de aprendizagem (auto-conceito de 

capacidade). 

Tabela 8 - Percepção de dificuldades de aprendizagem (auto-conceito de 

capacidade). 

Respostas dos rapazes e das raparigas. 
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As “Expectativas pessoais em relação ao rendimento académico ou em relação às 

notas” (Gráfico 19) é um motivo pelo qual os alunos reconheceram como importante com 

63% das respostas dos alunos. A indiferença marca os 13% e com 25% das respostas 

encontra-se a opção “pouco importante”. 

Estes motivos estão directamente relacionados com a motivação intrínseca dos alunos. 

Um aluno com um auto-conceito elevado poderá ter melhor rendimento escolar, pois sabe do 

que é capaz e esforça-se para conseguir atingir os seus objectivos. Quando este é baixo, o 

nível de motivação também é afectado e poderá ocorrer o pensamento de fracasso perante a 

tarefa e em consequência um mau rendimento escolar. As expectativas pessoais do aluno 

estão dependentes da sua auto-eficácia, centrado na avaliação daquilo que é capaz de fazer 

com as capacidades e competências que possuem. Assim, o auto-conceito representa a nossa 

percepção de competência em certos domínios de realização e a auto-eficácia representa a 

nossa confiança na competência percebida para realizar uma dada tarefa. Por outras palavras, 

o auto‑conceito é um julgamento sobre a competência pessoal (“eu sou…”; “eu tenho…”) e a 

auto-eficácia e um julgamento sobre a confiança nessa competência (“eu posso…”; “eu 

consigo…”) (Neves e Faria, 2009). 

Expectativas pessoais em relação ao rendimento académico 
ou em relação às notas 

Género/Importância 
Pouco 

Importante 
Indiferente Importante 

Feminino 5 1 10 

Masculino 3 3 10 

25%

13%63%

Pouco Importante

Indiferente

Importante

Gráfico 9 – Expectativas pessoais em 

relação ao rendimento académico ou 

em relação às notas. 

Tabela 9 - Expectativas pessoais em relação ao rendimento académico ou em 

relação às notas. 

Respostas dos rapazes e das raparigas. 
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6, 21 e 22 Responsabilização e percepção do aluno da importância dos estudos, 

Articulação entre a matéria de ensino e a realidade da vida & Aplicabilidade das 

aprendizagens em profissões futuras. 

 

 

 

 

 

 

69% dos alunos consideraram a “Responsabilização e percepção do aluno da 

importância dos estudos”(Gráfico 10) importante. Este motivo deteve 13% de indiferença e 

19% dos inquiridos respondeu pouco importante. 

 

 

 

 

 

 

 

A “Articulação entre a matéria de ensino e a realidade da vida” (Gráfico 11) ganhou 

66% de importância segundo as respostas dos alunos. A incidência na opção “pouco 

importante” foi maior ocupando 25% das respostas dos alunos. A indiferença obteve apenas 

9%. 

Responsabilização e percepção do aluno da importância 
dos estudos 

Género/Importância 
Pouco 

Importante 
Indiferente Importante 

Feminino 3 2 11 

Masculino 3 2 11 

Articulação entre a matéria de ensino e a realidade da vida 

Género/Importância 
Pouco 

Importante 
Indiferente Importante 

Feminino 4 0 12 

Masculino 4 3 9 

19%

13%

69%

Pouco Importante

Indiferente

Importante

Gráfico 10 – Responsabilização e 

percepção do aluno da importância dos 

estudos. 

Tabela 10 - Responsabilização e percepção do aluno da importância dos 

estudos Respostas dos rapazes e das raparigas. 

25%

9%66%

Pouco Importante

Indiferente

Importante

Gráfico 11 – Articulação entre a matéria 

de ensino e a realidade da vida. 

Tabela 11 - Articulação entre a matéria de ensino e a realidade da vida. 

Respostas dos rapazes e das raparigas. 
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A “Aplicabilidade das aprendizagens em profissões futuras” (Gráfico 12) é um motivo 

que também deteve 72% de importância. A indiferença perante este factor aponta para os 16% 

e 13% para a opção pouco importante. 

 O actual modelo de ensino público não permite aos alunos terem acesso a todas as 

áreas do conhecimento pois é limitado pelo programa escolar. Contudo, nem os alunos nem os 

professores são os verdadeiros culpados desta situação mas sim o Ministério da Educação que 

é o órgão que elabora o referido documento orientador das disciplinas escolares. Assim, os 

professores são obrigados a leccionar os temas previstos no programa escolar enquanto os 

alunos têm a mesma obrigação de aprenderem matérias que muitas vezes não são do seu 

maior interesse em detrimento de outras que talvez despertassem neles maior motivação e 

empenho. Deste modo pode-se criar uma apatia e desmotivação nos estudantes devido ao seu 

desinteresse por determinadas disciplinas. Por outro lado, e através do conhecimento geral, 

constata-se que os estudantes ao terem que estudar as ditas disciplinas aumentam a sua 

bagagem cultural e científica fazendo destes uns conhecedores de um maior campo da ciência 

verificando-se porém mais tarde que estes mesmos conhecimentos não têm aplicabilidade na 

vida do dia-a-dia e na profissão que exercerão no futuro. Com esta afirmação não se quer 

transmitir a ideia de que os alunos só devem aprender o que lhes interessa mas antes pelo 

contrário, devem assimilar todo o conhecimento possível não descurando a ideia de que tudo 

Aplicabilidade das aprendizagens em profissões futuras 

Género/Importância 
Pouco 

Importante 
Indiferente Importante 

Feminino 2 2 12 

Masculino 2 3 11 

13%

16%

72%

Pouco Importante

Indiferente

Importante

Gráfico 12 – Aplicabilidade das 

aprendizagens em profissões futuras. 

Tabela 12 - Aplicabilidade das aprendizagens em profissões futuras. 

Respostas dos rapazes e das raparigas. 
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o que é interiorizado faz parte da nossa cultura geral e nada é inútil. Sabe-se que os alunos que 

frequentam o 3º Ciclo, na sua maioria encontram-se numa idade em que ainda não possuem 

ideias claras acerca do seu futuro mas devem ter a consciência que cada disciplina tem a sua 

determinada importância no conhecimento e cultura geral dos mesmos pois haverá sempre 

uma situação durante a vida em que esse mesmo conhecimento terá de ser aplicado. Não se 

pode referir que um indivíduo é ou será um bom profissional se este não tiver uma base sólida 

de conhecimento teórico. Assim e como já foi dito, tem que adquirir toda a informação 

possível para a poder aplicar ao longo da vida profissional. Mas ao mesmo tempo, o aluno 

quando iniciar a exercer a sua profissão irá descobrir que tem muitas lacunas e que não tem 

bases para dar resposta a muitas situações novas que lhe são apresentadas. Assim, estas 

lacunas obrigaram o indivíduo a recorrer ao conhecimento teórico que adquiriu na escola e 

completá-lo de forma a poder ter sucesso. Dentro do mesmo raciocínio, na prática da 

profissão o indivíduo também adquire conhecimentos teóricos novos e pode-se afirmar que 

chaga a ser autodidacta no sentido em que tem de aprender e descobrir novos dados por si só. 

Assim o estudo, o conhecimento teórico e a prática estão interligados sendo uma articulação 

entre a matéria de ensino e a realidade da vida. Finalmente, o profissionalismo de um 

indivíduo dependerá da motivação deste para aprender e colmatar os novos desafios que a 

vida profissional lhe propõe, através de uma constante reaprendizagem teórica. 
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9- Estabilidade emocional e afectiva, satisfação com a vida e equilíbrio de felicidade. 

 

 

 

 

 

 

 

A “Estabilidade emocional e afectiva, satisfação com a vida e equilíbrio de felicidade” 

(Gráfico 13) é um motivo com 63% de importância segundo as respostas dadas pelos alunos. 

A indiferença marca uma grande percentagem de escolha correspondendo a 31% das 

respostas. Apenas 6% dos alunos referiu este motivo como pouco importante. A estabilidade 

emocional e afectiva dos alunos depende de vários factores como a sua estabilidade familiar, 

interacção social, situação financeira, etc. 

 Um aluno que vive num ambiente familiar equilibrado e que oferece as condições 

mínimas de experimentar e expressar suas emoções tem oportunidade de lidar com os seus 

sentimentos e enfrentar os seus sucessos e fracassos de forma mais adequada (MARTINELLI, 

2001, p. 114). 

 Na escola será apresentada aos alunos uma série de opiniões diferentes, pois estes 

comunicam e interagem com pessoas que pensam agem de forma divergente. Nesta 

perspectiva, o aluno precisa envolver-se num ambiente escolar acolhedor, seguro e que 

permita o sentimento de pertença (MARTINELLI, 2001, p.114).  

 Assim, podemos concluir que a estabilidade emocional e afectiva está dependente da 

harmonia entre todos os factores que interagem com as emoções do aluno. 

 

Estabilidade emocional e afectiva, satisfação com a vida e 
equilíbrio de felicidade 

Género/Importância 
Pouco 

Importante 
Indiferente Importante 

Feminino 1 5 10 

Masculino 1 5 10 

6%

31%

63%

Pouco Importante

Indiferente

Importante

Gráfico 13 – Estabilidade emocional e 

afectiva, satisfação com a vida e 

equilíbrio de felicidade 

Tabela 13 - Estabilidade emocional e afectiva, satisfação com a vida e equilíbrio 

de felicidade  

Respostas dos rapazes e das raparigas. 
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10- Estilo de vida saudável nas horas de sono, alimentação e consumo de 

substâncias 

 

O “Estilo de vida saudável nas horas de sono, alimentação e consumo de 

substâncias” (Gráfico 14) também é um dos motivos que os alunos interpretaram como 

importante no seu rendimento escolar correspondendo a 72% de importância. Somente 6% 

dos alunos proferiram que era pouco importante e com uma percentagem razoavelmente 

elevada, 22%, aponta para a indiferença. Perante estes resultados é de realçar a importância da 

existência de um estilo de vida saudável para o bem-estar dos alunos, pois a alteração do 

equilíbrio biológico pode interferir com a capacidade de atenção e memorização. Sendo este 

um aspecto, principalmente, da responsabilidade dos Encarregados de Educação / Pais. 

Também a escola deverá promover acções que estimulem estilos de vida saudáveis. 

 

 

 

 

Estilo de vida saudável nas horas de sono, alimentação e 
consumo de substâncias 

Género/Importância 
Pouco 

Importante 
Indiferente Importante 

Feminino 1 3 12 

Masculino 1 4 11 

6%

22%

72%

Pouco Importante

Indiferente

Importante

Gráfico 14 – Estilo de vida saudável nas 

horas de sono, alimentação e consumo de 

substâncias. 

Tabela 14 - Estilo de vida saudável nas horas de sono, alimentação e consumo 

de substâncias. 

Respostas dos rapazes e das raparigas. 
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11- Organização e articulação do horário escolar, tempos livres e tempo de estudo diário 

 

 

 

 

 

 

 

 

A “Organização e articulação do horário escolar, tempos livres e tempo de estudo 

diário” (Gráfico 15) acarretam 69% de importância. A indiferença marca presença com 22% 

das respostas e apenas 9% dos alunos respondeu pouco importante. A organização e a 

articulação do horário escolar e tempos livres têm vindo a sofrer alterações nos últimos anos. 

Agora a escola garante uma maior disponibilização do corpo docente e funcionários das 

escolas na formação e acompanhamento dos alunos. O número de horas curriculares de 

carácter não disciplinar aumentou e as actividades extracurriculares vieram dar uma maior 

oferta de formação aos alunos. Em contrapartida, o tempo de estudo diário dedicado às 

disciplinas curriculares, como a Matemática, Português, etc, apenas é possível quando os 

alunos chegam a casa ao fim da tarde e, por vezes, as actividades extracurriculares fora da 

escola preenchem o horário destes alunos até à hora de jantar. Para estes alunos o estudo em 

casa apenas será possível depois de jantar ou nas manhãs e tardes livres do seu horário. Claro 

que os alunos terão que optar por uma via que permita conciliar todas as suas tarefas diárias. 

 

 

Organização e articulação do horário escolar, tempos livres e 
tempo de estudo diário 

Género/Importância 
Pouco 

Importante 
Indiferente Importante 

Feminino 1 3 12 

Masculino 2 4 10 

9%

22%

69%

Pouco Importante

Indiferente

Importante

Gráfico 15 – Organização e articulação do 

horário escolar, tempos livres e tempo de 

estudo diário. 

Tabela 15 – Organização e articulação do horário escolar, tempos livres e tempo 

de estudo diário. 

Respostas dos rapazes e das raparigas. 
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12 e 14- Nível de exigência por parte dos professores & Estratégias de 

ensino e de aprendizagem adequados ao nível dos alunos. 

 

 

 

 

 

 

O “Nível de exigência por parte dos professores” (Gráfico 16) obteve 63% de 

importância segundo as respostas dos alunos. Uma grande percentagem dos alunos referiu que 

este motivo tem pouca importância correspondendo a 22%. A indiferença afecta 16% das 

respostas dos alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

As “Estratégias de ensino e de aprendizagem adequadas ao nível dos alunos” 

(Gráfico 17) é um motivo que conquistou 66% de importância segundo os inquiridos. Com 

16% das respostas encontramos a indiferença e 22% dos alunos mencionou ser um motivo de 

pouca importância. 

Nível de exigência por parte dos professores 

Género/Importância 
Pouco 

Importante 
Indiferente Importante 

Feminino 4 3 9 

Masculino 3 2 11 

Estratégias de ensino e de aprendizagem adequadas ao 
nível dos alunos 

Género/Importância 
Pouco 

Importante 
Indiferente Importante 

Feminino 4 2 10 

Masculino 3 3 10 

22%

16%63%

Pouco Importante

Indiferente

Importante

Gráfico 16 – Nível de exigência por parte 

dos professores. 
Tabela 16 - Nível de exigência por parte dos professores.  

Respostas dos rapazes e das raparigas. 

22%

16%63%

Pouco Importante

Indiferente

Importante

Gráfico 17 – Estratégias de ensino e de 

aprendizagem adequadas ao nível dos 

alunos. 

Tabela 17 - Estratégias de ensino e de aprendizagem adequadas ao nível dos 

alunos. 

Respostas dos rapazes e das raparigas. 
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A exigência dos professores deverá ser sempre ponderada segundo a capacidade dos 

seus alunos. Hoje em dia, a escola estrutura as turmas de forma heterogénea. Por um lado, 

esta organização traduz-se num aspecto positivo, pois os melhores alunos ajudam os mais 

fracos (ensino recíproco). Por outro lado, poderá ser um aspecto negativo nomeadamente se o 

nível de exigência dos professores for elevado, pois os fracos não o conseguem acompanhar 

enquanto se o nível for baixo os bons alunos poderão não evoluir. Nesta perspectiva, 

pensamos que se a estruturação das turmas fossem homogéneas, o rendimento dos alunos 

poderia ser maior, pois o nível da turma era semelhante e por isso trabalhavam todos para a 

mesma meta. 

 

16- Preparação académica dos professores 

 

A “Preparação académica dos professores” (Gráfico 18) teve um valor de importância 

elevado, correspondendo a 72% das escolhas dos alunos. 13% dos alunos é Indiferente a este 

factor e 16% refere que é pouco importante. A preparação académica dos professores tem 

uma grande influência nos resultados obtidos pelos alunos. Um professor que não tenha uma 

formação adequada para ensinar vai transmitir os conhecimentos que adquiriu e em 

consequência disso resultam alunos com uma formação descuidada. Por outro lado, a 

competência não é um sinónimo de experiência, ou seja, um professor que seja competente e 

Preparação académica dos professores 

Género/Importância 
Pouco 

Importante 
Indiferente Importante 

Feminino 2 3 11 

Masculino 3 1 12 

16%

13%

72%

Pouco Importante

Indiferente

Importante

Gráfico 18 – Preparação académica dos 

professores. 
Tabela 18 - Preparação académica dos professores.  

Respostas dos rapazes e das raparigas. 
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que actue de forma eficiente não se distingue de forma exponencial de um professor com 

muita experiência. É natural que um professor que passou por diversas situações esteja mais 

prevenido para lidar com os problemas do que um professor que inicie a sua carreira. 

Contudo, uma boa formação pedagógica é um pilar para enfrentar as adversidades que possam 

surgir no percurso dos professores.  

 

13, 15 e 17- Acompanhamento e apoio dos professores, Interesse e motivação dos 

professores na aprendizagem dos alunos & Motivação dos alunos para aprender. 

 

 

 

 

 

 

 

56% dos alunos consideraram o “Acompanhamento e apoio dos professores” (Gráfico 

19) importante no condicionamento do sucesso escolar. A Indiferença marcou os 25% das 

respostas dos alunos e 19% referiu este factor como pouco importante. 

 

 

 

 

Acompanhamento e apoio dos professores 

Género/Importância 
Pouco 

Importante 
Indiferente Importante 

Feminino 3 4 9 

Masculino 3 4 9 

19%

25%56%

Pouco Importante

Indiferente

Importante

Gráfico 19 – Acompanhamento e apoio 

dos professores. 

Tabela 19 - Acompanhamento e apoio dos professores. 

Respostas dos rapazes e das raparigas. 
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O “Interesse e motivação dos professores na aprendizagem dos alunos” (Gráfico 20) 

são factores que mereceram 63% das respostas dos inquiridos. A indiferença perante este 

motivo corresponde a 22% das escolhas e 16% dos alunos proferem ser um motivo de pouca 

importância. 

 

 

 

A “Motivação dos alunos para aprender” (Gráfico 21), assim como o motivo anterior, 

teve 72% de importância. A escolha “Pouco importante”, desta vez, teve maior incidência 

carregando 25% das respostas e só 3% dos alunos é indiferente.  

 A motivação é um estado interior, de necessidade ou desejo, que leva o indivíduo a 

fazer aquilo que o satisfaz, deseja ou até necessita. A motivação é um dos factores que 

determina se um aluno irá, ou não, adquirir o conhecimento, a compreensão ou habilidade em 

Interesse e motivação dos professores na aprendizagem 
dos alunos 

Género/Importância 
Pouco 

Importante 
Indiferente Importante 

Feminino 2 4 10 

Masculino 3 3 10 

Motivação dos alunos para aprender 

Género/Importância 
Pouco 

Importante 
Indiferente Importante 

Feminino 4 1 11 

Masculino 4 0 12 

16%

22%
63%

Pouco Importante

Indiferente

Importante

Gráfico 20 – Interesse e motivação dos 

professores na aprendizagem dos alunos. 
Tabela 20 - Interesse e motivação dos professores na aprendizagem dos 

alunos. 

Respostas dos rapazes e das raparigas. 

25%

3%

72%

Pouco Importante

Indiferente

Importante

Gráfico 21 – Motivação dos alunos para 

aprender. 
Tabela 21 - Motivação dos alunos para aprender. Respostas dos rapazes e das 

raparigas. 
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desempenhar uma determinada tarefa. Um aluno é intrinsecamente motivado quando se 

mantém na tarefa pela actividade em si, por esta ser interessante, envolvente e geradora de 

satisfação. Por outro lado, pode-se dizer que um aluno é extrinsecamente motivado quando o 

seu objectivo em realizar uma dada tarefa é o de obter posteriormente recompensas externas, 

materiais ou sociais. Após analisar a seguinte afirmação: “O estilo motivacional do professor 

configura-se como uma importante fonte de influência para o desempenho, emoções e 

motivação dos alunos em relação à escola. Vários estudos têm demonstrado que este é um 

factor relativamente estável durante o ano lectivo.” (Patrick, Anderman, Ryan, Edelin e 

Midgley, 2001) Devemos referir que o professor tem um papel preponderante na motivação e 

estimulação dos alunos para o estudo. Tem a obrigação de constatar qual é o interesse dos 

mesmos na sua disciplina e procurar estratégias (novas, inovadoras, etc…) que estimulem 

esse mesmo interesse e que participem de uma forma activa no processo de ensino/ 

aprendizagem. Querendo dizer com aprendizagem activa como um aumento do tempo e 

qualidade de estudo por parte do aluno. Deve-se contudo ter consciência que a motivação dos 

alunos também depende de factores exteriores à escola difíceis de qualquer profissional da 

educação poder alterar ou controlar, tais como: problemas familiares, problemas sócio - 

económicos, problemas fisiológicos (doenças crónicas, alterações de sono, etc…). No reverso 

da medalha, a motivação dos professores também deve ser tida em conta para a própria 

motivação dos alunos. O que acontece actualmente é que os professores se sentem 

desmotivados e com mal – estar profissional, na sua maioria, devida às novas medidas 

implementadas pelo Ministério de Educação tais como:  

 Progressão na carreira influenciada pela avaliação;  

 Aumento do tempo de serviço que são obrigados a cumprir de modo a terem direito à 

reforma que merecem.  
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Desta forma e na actualidade vivida pelo ensino, questiona-se de que forma poderão os 

professores motivar os alunos se eles próprios vivem num clima de desmotivação? E de que 

forma esta desmotivação da classe poderá condicionar os factores de (in)sucesso escolar? 

 

18- Definição de objectivos para o futuro (dos alunos e dos pais) 

 

 

A importância atribuída a este motivo correspondeu a 81% das respostas dos alunos. 

Com base nestes dados torna-se necessário compreender o porquê da sua influência no 

sucesso escolar.  

 Os objectivos devem ser delineados entre os pais e os alunos motivando estes para a 

aprendizagem e apontando sempre para o objectivo a ser alcançado, demonstrando assim o 

apoio e o interesse dos pais perante o aluno no seu percurso escolar. Os objectivos definidos 

entre as duas entidades deverá estar sempre em consonância para que estes sejam atingidos 

com a maior eficácia. O apoio dos pais na definição dos objectivos dos alunos deverá estar 

sempre presente mesmo que não corresponda às suas preferências.  

 

 

Definição de objectivos para o futuro (dos alunos e dos pais) 

Género/Importância 
Pouco 

Importante 
Indiferente Importante 

Feminino 2 2 12 

Masculino 0 2 14 

6%
13%

81%

Pouco Importante

Indiferente

Importante

Gráfico 22 – Definição de objectivos para o 

futuro (dos alunos e dos pais). 

Tabela 22 - Definição de objectivos para o futuro (dos alunos e dos pais). Resposta 

dos rapazes e das raparigas. 
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19- Percepção da importância dos estudos para o futuro 

 

 

 

 

 

 

Como aqui já foi referido anteriormente, independentemente da profissão que o aluno 

escolhe para o seu futuro (engenheiro, médico, sapateiro, cozinheiro, etc…) deve sempre ter 

uma grande aprendizagem de conhecimentos teóricos e uma base sólida de conhecimentos 

para assim se tornar num melhor profissional. Cada disciplina pode-se comparar a uma 

corrente que é composta por elos. Se o aluno não tem interesse e aplicação contínua nessa 

matéria (faltando às aulas, não prestando atenção, etc…) terá em falta elos que ligam essa 

mesma corrente, ficando assim possuidor não de uma corrente única e extensa tal como o 

conhecimento mas sim de pequenas correntes com buracos e lacunas entre elas. Esta será a 

percepção que os alunos devem ter em mente acerca da importância dos estudos no futuro. Se 

o aluno não tiver uma ideia clara dos estudos e não for possuidor de uma extensa corrente do 

conhecimento, não poderá vir a ser um bom profissional. Por um lado deve recolher o 

máximo de informação possível e especialmente, aprofundar os seus conhecimentos nas 

matérias da escola que serão importantes para o seu futuro mas por outro lado deve estar 

ciente que a aprendizagem é contínua para o resto da vida e não só na escola onde a sua base 

de conhecimentos deve ser actualizada constantemente conforme as necessidades da 

profissão. 

 

Percepção da importância dos estudos para o futuro 

Género/Importância 
Pouco 

Importante 
Indiferente Importante 

Feminino 2 3 11 

Masculino 2 3 11 

13%

19%

69%

Pouco Importante

Indiferente

Importante

Gráfico 23 – Percepção da importância 

dos estudos para o futuro. 

Tabela 23 - Percepção da importância dos estudos para o futuro. 

 Respostas dos rapazes e das raparigas. 
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20- Equilíbrio da estrutura familiar 

 

 

 

 

 

 

 

O “Equilíbrio da estrutura familiar” (Gráfico 13) também mereceu 69% da importância dada 

pelos alunos. Este factor possuiu uma grande percentagem de indiferença abarcando 25% das 

respostas dos alunos. Apenas 6% dos inquiridos alegaram ser pouco importante. Um bom 

clima familiar é determinante para que o aluno tenha sucesso nas suas actividades escolares. 

Por outro lado, uma situação menos clara dentro do seio familiar tal como:  

 Pais dominados pelo álcool;  

 Utilização de vocabulário rude;  

 Discussões familiares;  

 Violência  

 Falta de diálogo pais – filhos  

 Ocupar o tempo dos filhos obrigando-os a trabalhar (habitual nas zonas rurais), cuidar 

dos irmãos mais novos, etc…desencorajando o estudo e roubando-lhes o tempo para 

brincar e estudar que é que devem fazer na sua idade;  

Fará com que a partir da família o aluno tenha insucesso escolar, pois os problemas 

irão ser transferidos para os resultados escolares. Assim, os pais devem ter um contacto 

permanente com a escola de forma a controlar, ajudar, encaminhar e canalizar todos os passos 

do filho/aluno em direcção aos estudos, pois esta idade (alunos do 3º Ciclo – adolescência) é 

uma idade difícil e vulnerável onde o jovem poderá entrar em contacto com pessoas ou meios 

Equilíbrio da estrutura familiar 

Género/Importância 
Pouco 

Importante 
Indiferente Importante 

Feminino 1 4 11 

Masculino 1 4 11 

6%

25%

69%

Pouco Importante

Indiferente

Importante

Gráfico 13 – Equilíbrio da estrutura familiar. 
Tabela 11 - Equilíbrio da estrutura familiar 

Respostas dos rapazes e das raparigas 
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que serão nocivos para o resto da vida. Na mesma perspectiva, o contacto família/escola deve-

se proporcionar de maneira a os responsáveis escolares possam ter conhecimento de algum 

problema que o aluno esteja a passar a nível familiar e assim actuar da forma mais correcta 

para que os estudos não sejam afectados. Através da permanente ligação escola/família o 

aluno tem de sentir que é controlado mas não perseguido. O estudo e o aprender deve ser 

realizado por prazer e satisfação e não por obrigação ou castigo. O diálogo pais/filhos deve 

ocorrer no melhor sentido contribuindo assim estes factores para um equilíbrio familiar e 

consequente sucesso escolar. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5- Conclusões 
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 5- Conclusões 

Após a revisão da literatura com suporte nas investigações de outros autores e com 

base na análise e discussão dos resultados obtidos no nosso estudo iremos concluir a nossa 

dissertação salientando os motivos que os alunos consideraram mais importantes para as 

Causas do (In)Sucesso Escolar: 

- Deverá haver concordância entre os objectivos que os alunos querem alcançar e os 

objectivos que os pais querem que os seus filhos alcancem para que estes obtenham um bom 

rendimento escolar. 

- A disponibilização de material para os alunos estudarem deverá ser garantido pela 

família, ou pela escola se as capacidades financeiras da família não forem suficientes para 

suportar as despesas dos seus educandos. 

- Um estilo de vida saudável, independente de bebidas e drogas, é essencial para se 

obter resultados académicos positivos. 

- O sucesso escolar dos alunos está dependente de uma formação pedagógica adequada 

dos professores.   

- A motivação dos alunos é um dos factores que determina se um aluno irá, ou não, 

adquirir o conhecimento, a compreensão ou habilidade em desempenhar uma determinada 

tarefa. 

- As aprendizagens que se incutem na escola poderão não estar directamente 

relacionadas com a profissão futura dos alunos, mas aumentam a sua bagagem cultural e 

científica fazendo destes uns conhecedores de um maior campo da ciência e melhores 

profissionais. 

Mediante isto, acreditamos que o presente trabalho possa contribuir para a temática do 

(In)Sucesso Escolar  e constituir-se como um apoio para a escola e o Ministério da Educação, 

com o intuito de criar novas estratégias de orientação capazes solucionar estes problemas 
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(Anexo 1) Estudo sobre CAUSAS DE SUCESSO E FACTORES DE ABANDONO ESCOLAR (FSE/CED/83442/2008) UTAD; 

ESDRM; ESE-Viseu; ISMAI; FADE-UP, UMA; UAçores; CIDESD 

Alunos Ensino Básico e Secundário - 2008/09 

Este questionário destina-se a recolher informações sobre Causas 

de Sucesso e Factores de Abandono Escolar. O anonimato e a 

confidencialidade das respostas são integralmente garantidos. 

Agradecendo desde já a tua colaboração, pedimos que respondas 

com sinceridade às questões apresentadas. Não há respostas 

correctas nem erradas, a tua opinião é sempre válida. 

NÃO COLOQUES O TEU NOME EM LADO NENHUM 

ENQUADRAMENTO BIOGRÁFICO 

ESCOLA 

ANO DE ESCOLARIDADE 

1. DATA DE NASCIMENTO: _________ / _____ / ________ 2. LOCAL DE NASCIMENTO: 

3. NACIONALIDADE:  ____________________________________________  

4. GÉNERO (coloca uma cruz na tua opção): 

4.1. Masculino 

4.2. Feminino 
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V. CAUSAS DE (IN)SUCESSO ESCOLAR 

1. Assinala, na tua opinião, a ordem de importância, de 1 (nada importante) a 5 (muito importante), dos 

seguintes factores que podem condicionar o sucesso escolar: 

1 - Nada importante; 2 - Pouco importante; 3 - É indiferente; 4 - Algo importante; 5 - Muito importante 

 

MOTIVOS 1 2 3 4 5 

Ajuda por parte da escola na preparação para os exames      

Disponibilidade de tempo e apoio familiar para estudar      

Disponibilidade económica e de material adequado para estudar      

Estudo acompanhado (pais, colegas, professores, explicadores)      

Percepção de dificuldades de aprendizagem (auto-conceito de capacidade)      

Responsabilização e percepção do aluno da importância dos estudos      

Responsabilização e percepção dos pais do aluno da importância dos estudos do filho      

Expectativas pessoais em relação ao rendimento académico ou em relação às notas      

Estabilidade emocional e afectiva, satisfação com a vida e equilíbrio de felicidade      

Estilo de vida saudável nas horas de sono, alimentação e consumo de substâncias      

Organização e articulação de horário escolar, tempos livres e tempo de estudo diário      

Nível de exigência por parte dos professores      

Acompanhamento e apoio dos professores      

Estratégias de ensino e de aprendizagem adequadas ao nível dos alunos      

Interesse e motivação dos professores na aprendizagem dos alunos      

Preparação académica dos professores      

Motivação dos alunos para aprender      

Definição de objectivos para o futuro (dos alunos e dos pais)      

Percepção da importância dos estudos para o futuro      

Equilíbrio da estrutura familiar      

Articulação entre a matéria de ensino e a realidade da vida      

Aplicabilidade das aprendizagens em profissões futuras      

Outros motivos (especifica quais e atribui-lhes a pontuação de 1 a 5) 1      2      3      4      5 

OBRIGADO PELA COLABORAÇÃO 

 


