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Sísifo 

Recomeça… 

Se puderes, 

Sem angústia e sem pressa. 

E os passos que deres, 

Nesse caminho duro 

Do futuro, 

Dá-os em liberdade. 

Enquanto não alcances  

Não descanses. 

De nenhum fruto queiras só metade. 

E, nunca saciado, 

Vai colhendo  

Ilusões sucessivas no pomar 

E vendo 

Acordado, 

O logro da aventura. 

És homem, não te esqueças! 

Só é tua a loucura 

Onde, com lucidez, te reconheças. 

 

Miguel Torga, Diário XIII 
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RESUMO 

 O insucesso escolar é um flagelo que assola as nossas escolas. Vários autores 

apontam inúmeras razões para este fenómeno, tentando encontrar soluções e estratégias 

para combater esta tendência que encontramos no quotidiano das nossas escolas.  

 Este trabalho incidiu sobre uma amostra de 25 alunos de uma escola do centro 

da cidade de Vila Real. Estes frequentavam o 8º ano de escolaridade, sendo 13 dos 

quais do género feminino e 12 do masculino. 

 O inquérito apresentado continha questões sobre temas do domínio social, 

económico e motivacional. Depois de organizados os resultados, foram analisados os 5 

motivos com resposta mais relevante. Concluímos que a organização e articulação do 

horário escolar, a motivação dos alunos para aprender, a responsabilização e percepção 

dos pais do aluno da importância dos estudos do filho, ajuda por parte da escola na 

preparação para os exames e o acompanhamento por parte dos professores seriam os 

factores mais importantes para o sucesso escolar por parte dos inquiridos. 

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

The school failure is a scourge that plagues our schools. Several authors suggest 

several reasons for this, trying to find solutions and strategies to combat this tendency 

we find in everyday schools. 

This study focused on a sample of 25 students from a school in the center of Vila 

Real. Those attending the 8
th

 grade, 13 of whom are female and 12 male. 

The survey contained questions on topics presented in the social, economic and 

motivational domain. After the organization of the results, the five most relevant 

responses were analyzed. 

 We conclude that the organization and coordination of school hours, students' 

motivation for learning, accountability and insight into the student's parents in the 

importance of education of the child, help from the school in preparing for exams and 

monitoring by teachers would be the most important factors for success in school by 

respondents. 

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

O trabalho realizado está subordinado ao tema “insucesso escolar”. 

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, levando muitas vezes ao abandono escolar dos nossos 

alunos. Isto faz com que o tema escolhido seja sem dúvida do nosso interesse. Para além 

disto enquanto alunos estamos diariamente em contacto com insucesso escolar, seja 

quando nós próprios temos insucesso ou vemos insucesso nos que nos rodeiam.    

 Inicialmente iremos esclarecer o conceito de insucesso escolar, de seguida 

mencionamos as suas causas e factores, posteriormente vamos incidir numa base 

psicológica apontando para as atribuições causais do sucesso e insucesso escolar, 

ulteriormente vamos relacionar o conceito insucesso com a indisciplina, o género do 

aluno, os meios de avaliação e concluímos com as estratégias para evitar o insucesso 

escolar. Por tudo o que referimos anteriormente, este trabalho visa conhecer melhor o 

insucesso escolar, os factores que o acompanham e os seus desencadeantes. Assim ao 

conhecer melhor este problema será mais fácil no futuro reconhecê-lo e actuar sobre ele.
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2.Enquadramento 

 

Segundo Formosinho, o insucesso escolar conduz a uma sociedade que não possui 

conhecimentos e competências para intervir no desenvolvimento do seu próprio país. 

No âmbito da crescente globalização, as sociedades que não conseguem travar este 

fenómeno vão ser cada vez menos competitivas, e com cada vez menos peso a nível 

global. Há que investir na educação de forma a reduzir este insucesso e consequente 

abandono escolar, de forma a criar uma sociedade mais instruída, com as qualificações 

necessárias para competir com este novo mundo globalizado. 

Portugal é um exemplo claro de maus resultados!  

O desafio tornou-se tremendo, já que todos os casos individuais se transformaram 

em problemas sociais. A escola secundária sempre foi, contudo, a menos preparada para 

a mudança. Durante séculos assumira como sua vocação hierarquizar os alunos de 

acordo com o seu rendimento escolar, seleccionando os mais aptos e excluindo os que 

não fossem capazes de acompanhar as exigências que ela mesma impunha. 

O insucesso manifesta-se pelo abandono da escola antes do término do ensino 

obrigatório, por reprovações sucessivas que dão lugar a grandes desníveis entre a idade 

cronológica do aluno e o nível escolar e pela passagem dos alunos para tipos de ensino 

menos exigentes, que conduzem a aprendizagens profissionais imediatas.  

Ninguém tem dúvidas em concordar que a actual sociedade assenta num conjunto de 

valores que desencorajam o estudo e promovem o insucesso escolar. Diversão, 

individualismo, consumismo, três valores essenciais na sociedade actual, são em tudo 

opostos ao que a escola significa: atitude reflectida, procura incessante do saber e de 

valores perenes. 
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O sistema não fora capaz de os motivar, reter, fazer com que tivessem êxito. O 

desafio tornou-se tremendo, já que todos os casos individuais se transformaram em 

problemas sociais. (Fontes, Carlos) 

Neste momento umas das lacunas que se debatem a nossa educação básica são as 

elevadas taxas de insucesso escolar e de abandono no 2º e 3º ciclo, com a resultante 

exclusão escolar e social.  

Este mesmo insucesso diagnostica-se através dos elevados níveis de abandono 

escolar e de retenções, sendo uma “criança com insucesso escolar aquela que não se 

encontra em condições de superar com êxito as exigências da adaptação da escola” 

(Mineiro, 2000) 

Segundo Elizabeth Munsterberg, as crianças que têm graves dificuldades de 

aprendizagem, apresentam duas ou três das seguintes características: desassossego, 

pouca tolerância à frustração, irritabilidade, ansiedade, retraimento (apatia, depressão), 

agressividade, procura constante de atenção, rebeldia, distúrbios somáticos (tiques), 

comportamento esquizoide (falar sozinho), comportamento delinquente (roubar), 

autismo.  

A realidade é que as elevadas taxas de insucesso escolar revelam a necessidade 

de nos curvar sobre este problema e de tentar formas de intervenção que nos ajudem a 

superá-lo. 

Seja qual for a definição do que se entenda ou operacionalize como sucesso 

escolar, ele deve referenciar-se a um sujeito. É o sujeito que alcança o sucesso, como é 

o sujeito que sofre o sucesso. (Mineiro, 2000)  

Procuraremos de seguida fazer uma abordagem sucinta de vários factores que 

procuram explicar o fenómeno do insucesso escolar com o objectivo de o compreender 
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melhor e tentar de uma forma mais elucidada encontrar respostas exequíveis e adaptadas 

aos sujeitos que vivem situações de insucesso.  

 

2.1 - Conceito “Insucesso Escolar” 

 

O insucesso escolar é hoje em dia uma realidade na nossa sociedade e uma 

preocupação para toda a comunidade escolar. 

De acordo com Benavente (1990, 1998) o insucesso escolar tem um carácter 

massivo, constante, precoce, selectivo e cumulativo. Citado em Almeida et al. 

(2005:3629). 

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. 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 

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 
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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) 

 

2.2 - 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 

(Formosinho, 1987), factores mais directamente relacionados com as dinâmicas internas 

das escolas e com as políticas educativas (Formosinho & Fernandes, 1987; Roazzi & 

Almeida, 1988) ou ainda factores relacionados com variáveis pessoais dos alunos. 
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2.3 - 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 e Hopkins (2002) 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) 

 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 
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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 e leitor de DVD. 

 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.  
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As condições sócio-económicas estão relacionadas com:  

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

• Causas Sócio-culturais 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. 
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 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 inadequada socialização familiar, nomeadamente baixas aspirações e 

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 - Politicas educativas e insucesso 

 

 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 
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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”.  

 

2.5 - 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).  
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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 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
 

 

2.6 - Atribuições causais para o sucesso e fracasso 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 no processo 

atribucional, em função da história pessoal e do autoconceito do aluno, este pode  

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

especificar esta informação. 
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Quadro 1 - Atribuições causais e reacções afectivas face ao êxito e ao fracasso (in Valle et al., 2002) 

(Mascarenhas; Almeida; Barca, 2005:78). 

 

 

 

 

recorrer a causas externas (sorte, dificuldade das tarefas, …) ou internas 

(capacidade, esforço, …) para explicar os seus bons e fracos desempenhos 

(Mascarenhas; Almeida; Barca, 2005:78) (Quadro 1). 

 

 

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 
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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 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 autoconceito 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 
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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, 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.  
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Quanto à auto-estima Senos e Diniz (1998:272) obtiveram resultados  

cfvgwconcordantes 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. 

 

2.7 - Insucesso e indisciplina escolares 

 

Todos sabemos que a indisciplina afecta o sucesso escolar. Estudos feitos por 

Senos e Diniz (1998) relacionam a indisciplina com o auto-conceito e com a auto-

estima.  

Segundo o “Modelo teórico de identidade social” os alunos com resultados 

baixos querem ter uma identidade social positiva. (Senos e Dinis 1998) 

A identidade social tal como Tajfel (in huici, 1985) a define, é a consciência que 

o indivíduo tem de fazer parte de um grupo social, com todas as implicações que esse 

sentimento pertença transporta, como por exemplo, significados emocionais e 

valorativos, citado por Senos e Diniz (1998:268)  

Resultados obtidos por Senos e Diniz (1998:274) indicam que contrariamente às 

indicações encontradas na literatura, o comportamento indisciplinado não desempenha, 

qualquer efeito protector da auto-estima. Assim a indisciplina parece resultar da 

existência de alunos que, independentemente do resultado escolar, adoptaram uma 

estratégia de relação com a escola e as actividades e cultura escolares caracterizada pela 

violência. Estes alunos constituem um grupo de risco, já que são impermeáveis à acção 

educativa desenvolvida pela escola. Neste caso segundo (Robinson, 1978; Robinson & 

Tayler, 1986) a manutenção da auto-estima tem por base comportamentos 

desenvolvidos com o apoio do grupo de pares. 
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2.8 - 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). 

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). 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. 
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2.9 - Insucesso escolar e meios de avaliação 

 

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). 

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). 

 

2.10 - Como enfrentar o insucesso 

 

A resolução do fenómeno Insucesso Escolar Massivo, proposto por Martins 

(1993:22) terá de passar, em primeiro lugar, pela alteração de mentalidades dos que 

fazem a politica da educação e, em segundo lugar, pelo(a):  

- a alteração/adequação dos conteúdos programáticos ás diferentes populações 

escolares; 

- contemplar a heterogeneidade dos alunos que entram na escola procurando 

maximizar o que cada um nela procura em articulação com as 

necessidades/possibilidades que a sociedade dispões; 
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- alteração dos processos de avaliação, a qual deve ter efeitos pedagógicos e 

certificar o grau de conhecimentos de forma não comparativa nem eliminatória; 

- esquecer a ideologia de que a escola é capaz de democratizar a sociedade, o 

mesmo é dizer que a escola a reproduz; 

- melhoria dos processos pedagógicos e de funcionamento do sistema de ensino, 

particularmente da organização escolar; 

- maior participação dos professores. É ilusório pensar a resolução dos grandes 

problemas de ensino sem a participação racionalizada dos professores. 
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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 25 jovens, 13 rapazes e 12 raparigas, do 8º ano de escolaridade 

que frequentam uma escola do centro de Vila Real, numa faixa etária entre os 13 e os 14 

anos de idade.  

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 
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Factores de (In)Sucesso Escolar,  em 2008,  ao qual foram seleccionados 25 inquéritos 

(Anexo1) a alunos do 8º ano de uma escola do centro de  Vila Real  para tratamento de 

dados e a sua posterior discussão.  

3.4- Instrumentos  

Os instrumentos utilizados na elaboração deste estudo são os seguintes: 

- 25 Inquéritos; 

 

3.5- Procedimentos   

  Optamos por aplicar os nossos inquéritos a 25 alunos do 8º ano de uma escola do 

centro da cidade de Vila Real, para ter uma pequena visão da realidade do (in)sucesso 

escolar num mundo citadino.  

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” 

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 
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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 

 

 

 

 

 

Como podemos observar nos gráficos acima apresentados, a amostra era 

composta por 25 alunos, repartidos por ambos os géneros e frequentava o 8º ano de 

escolaridade. 
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Gráfico 3 – Valores em percentagem relativos às respostas dos alunos às 22 questões apresentadas 
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De seguida apresentamos, sob a forma de gráfico e tabela, os resultados por nós 

obtidos nas diversas questões. 

 

A questão inicial referia-se ao papel representado pela escola na preparação dos 

alunos para os exames. A totalidade dos alunos referiu como importante este factor. 

Neste sentido cabe à escola arranjar estratégias e programas que acompanhem o aluno 

na preparação para os exames. 

À escola não basta ensinar. A preparação dos seus alunos para as provas de 

avaliação a que são submetidos durante o ano, tem de ser feita de modo a permitir-lhes 

uma correcta abordagem ao objectivo do teste a que são sujeitos. As estratégias de 

estudo adoptadas pelos alunos são muitas vezes prejudiciais à sua aprendizagem o que 

limita a sua evolução, quer a nível escolar, quer mesmo no seu normal desenvolvimento 

cognitivo e psicológico.  

Assim todos os agentes de ensino, tem como função ajudar os alunos neste 

processo tão importante para o seu futuro.  

Ensinar a estudar, conhecer as necessidades e dificuldades de cada um, 

disponibilizar aulas de preparação para exames e mesmo motivar os alunos, pode muitas 

vezes permitir a um potencial caso de insucesso escolar, a oportunidade de obter 

sucesso e evitar o seu atraso no processo educativo. 

 

 

 

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

Género/ 
Importância 

Pouco 
Importante 

Indiferente Importante 

Feminino 0 0 13 

Masculino 0 0 12 
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O acompanhamento das realidades específicas de cada aluno por parte da escola 

torna-se critico nesta fase, podendo mesmo ser a diferença entre o sucesso e o insucesso 

(Mineiro, 2000). 

 

Em relação ao tempo e apoio familiar para o estudo (gráfico 5), não podemos 

tirar conclusões significativas dado os resultados obtidos serem muito similares. A 

opinião foi muito dividida, sendo que 44% dos inquiridos acharam importante esta 

questão. 

 Na disponibilidade económica e de material adequado para estudar, a maioria 

(76%) dos entrevistados respondeu que era importante.  

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

realizados até então, apontam a existência de uma correlação positiva entre a origem 

social dos alunos e o seu (in)sucesso escolar.   

 

Tabela 2 - Disponibilidade de tempo e apoio familiar para estudar 

Género/Importância 
Pouco 

Importante 
Indiferente Importante 

Feminino 1 3 9 

Masculino 5 5 2 

 

 

 

 
 
Tabela 3 - Disponibilidade económica e de material adequado para estudar 
 

Género/Importância 
Pouco 

Importante 
Indiferente Importante 

Feminino 1 2 10 

Masculino 2 1 9 
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Gráfico 5 – Disponibilidade de 

tempo e apoio familiar para estudar 
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 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. 

Como podemos ver no gráfico acima, 80% dos alunos afirmam ser importante 

sentirem-se acompanhados a nível escolar tanto pelos pais e professores como também 

por explicadores. Estes últimos com o intuito de reforçar o que já foi dito na escola e 

muitas vezes não assimilado pelos alunos.  

A primeira intervenção deve ser feita pela escola. Em horário extracurricular, 

torna-se fundamental a existência de aulas de esclarecimento de dúvidas, de modo a 

que, todos consigam acompanhar a matéria leccionada. Os pais também representam um 

papel muito importante nesta questão. Ao ajudarem os seus filhos a estudar podem 

complementar o trabalho do professor e ao mesmo tempo participar de forma activa na 

formação destes. De realçar também a importância do estudo com os colegas. O 

fomento do trabalho em grupo, de como trabalhar acompanhado, repartir tarefas para 

atingir um objectivo, tem efeitos muito positivos no rendimento escolar e no 

crescimento social do aluno. 

 

 

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

 
 

Género/ 
Importância 

Pouco 
Importante 

Indiferente Importante 

Feminino 2 1 10 

Masculino 1 1 10 
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Gráfico 7 – Estudo acompanhado 

(pais, colegas, professores, 

explicadores) 
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No que diz respeito à percepção de dificuldades de aprendizagem (auto-conceito 

de capacidade), não podemos tirar conclusões significativas dado os resultados obtidos 

serem muito similares. A opinião foi muito dividida, sendo que 44% dos inquiridos 

acharam importante esta questão. 

No entanto, é notório que alguns alunos por não se sentirem motivados sentem-

se incapazes para aprender. Estes normalmente reagem às dificuldades com um 

sentimento de incapacidade e não com vontade de superação pessoal. 

Assim, o auto-conceito de capacidade 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 é um julgamento sobre a confiança nessa competência (“eu 

posso…”; “eu consigo…”) (Neves e Faria, 2009) 

 

 

 

 

 
Tabela 5 - Percepção de dificuldades de aprendizagem (auto-conceito de 

capacidade) 
 

Género/ 
Importância 

Pouco 
Importante 

Indiferente Importante 

Feminino 2 4 7 

Masculino 4 4 4 
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Podemos afirmar que 60% dos alunos consideram importante que eles próprios 

se sintam responsabilizados e tenham a percepção da importância dos seus estudos. 

Estudar terá de ser para eles uma procura incessante de saber que irá proporcionar-lhes 

uma vida melhor e não uma obrigação como muitas vezes a escola é encarada. 

O sucesso está mais próximo quando no seio da família se encontram as 

percepções, orientações, disposições, valores e hábitos culturais rentabilizados pela 

escola. Torna-se difícil aos professores alterar hábitos que vem de casa, o que só reforça 

a necessidade de uma relação estreita entre os pais e os agentes de ensino, de forma a 

que a intervenção na educação do aluno seja a mais apropriada.  

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 

 

 
Tabela 6- Responsabilização e percepção do aluno da importância dos 

estudos 
 

Género/Importância 
Pouco 

Importante 
Indiferente Importante 

Feminino 1 0 12 

Masculino 4 5 3 

 
 

 

 

 
Tabela 7- Responsabilização e percepção dos pais do aluno da importância dos 

estudos do filho 

Género/Importância 
Pouco 

Importante 
Indiferente Importante 

Feminino 0 0 13 

Masculino 0 0 12 
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Gráfico 9 – Responsabilização e 
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e percepção dos pais do aluno 

da importância dos estudos do 

filho 



Apresentação e Discussão dos Resultados 

 

 
33 

que têm a fazer em casa” e que entre estas culturas diferenciadas se estabeleça uma 

sólida relação de confiança" (Justino & Grácio, 2009).  

 

Nas expectativas pessoais em relação ao rendimento académico ou em relação às 

notas, 60% dos inquiridos responderam ser “importante” este conceito. 

Quando um aluno inicia um ano escolar e não se sente motivado para o fazer, o 

rendimento escolar é normalmente baixo.  

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. (Neves e Faria, 2009). 

Os factores emocionais e afectivos, bem como a felicidade e satisfação pessoal 

foram considerados “importantes” por 72% dos alunos. O bem-estar emocional tem 

 

 
Tabela 8- Expectativas pessoais em relação ao rendimento académico ou em 

relação às notas 
 

Género/Importância 
Pouco 

Importante 
Indiferente Importante 

Feminino 2 1 10 

Masculino 4 3 5 

 
 

 

 

 
 

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

 

Género/Importância 
Pouco 

Importante 
Indiferente Importante 

Feminino 0 2 11 

Masculino 1 4 7 
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correlação directa com o aproveitamento escolar, sendo determinante para a motivação 

e comprometimento dos alunos para com os estudos. 

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).  

 

A maior parte dos alunos afirma ser importante a adopção de um estilo de vida 

saudável. No entanto, 52% dos alunos entrevistados ainda afirmam, talvez devido às 

idades, que ter umas horas correctas de sono, uma boa alimentação e a não ingestão de 

substâncias não ser relevante para o seu sucesso escolar.  

A existência de um estilo de vida saudável é importante para o bem-estar dos 

alunos, pois a alteração do equilíbrio biológico pode interferir com sua capacidade de 

atenção, memorização e raciocínio. Este aspecto é, principalmente, da responsabilidade 

 

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

consumo de substâncias 
 

Género/Importância 
Pouco 

Importante 
Indiferente Importante 

Feminino 1 5 7 

Masculino 3 4 5 

 
 

 

16%

36%

48%

Pouco 
Importante

Indiferente

Importante

Gráfico 13 – Estilo de vida saudável 

nas horas de sono, alimentação e 

consumo de substâncias 



Apresentação e Discussão dos Resultados 

 

 
35 

dos Encarregados de Educação / Pais, mas também a escola deverá promover acções 

que incutam nos alunos estilos de vida saudáveis. 

 

Nos últimos anos a carga horária e os tempos livres têm vindo a sofrer 

alterações. Os alunos passam agora mais tempo na escola, dispõem de aulas de 

acompanhamento, actividades extra curriculares dos mais variados tipos, o que lhes 

deixa pouco tempo para estudarem em casa.  

Assim, a grande maioria dos inquiridos (96%) considerou “importante” que o 

tempo disponível seja planeado para que haja a possibilidade de arranjar tempo para 

todas elas e, ao mesmo tempo, sejam realizadas com empenho e sucesso. 

No nível de exigência por parte dos professores, 80% dos alunos afirmam ser 

importante. Podemos concluir que o sucesso destes passará também pela ajuda dos 

professores, para que assim estes se sintam “obrigados” a realizarem as suas tarefas.  

 

 
Tabela 11- Organização e articulação do horário escolar, tempos livres e 

tempo de estudo diário 
 

Género/Importância 
Pouco 

Importante 
Indiferente Importante 

Feminino 1 1 11 

Masculino 0 0 12 

 
 

 

 

 
Tabela 12- Nível de exigência por parte dos professores 

 

Género/Importância 
Pouco 

Importante 
Indiferente Importante 

Feminino 1 2 10 

Masculino 1 1 10 
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Gráfico 14 – Organização e articulação 
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Segundo Lídia Mineiro (2000), citado por Salema, 1997, há que dar prioridade 

ao “desenvolvimento intelectual dos alunos”, há que “desenvolver o desempenho 

cognitivo na aprendizagem escolar, corrigir, desenvolver e optimizar o pensar dos 

alunos”. 

Os inquiridos foram unânimes nesta questão. O professor deve ser interventivo 

no processo de aprendizagem do aluno. Deve procurar saber o porquê das dificuldades 

dos alunos e ajudá-los a superá-las. A relação aluno-professor é fundamental para um 

bom desempenho escolar.   

  Uma reformulação geral dos métodos de ensino, de forma a proporcionar aulas 

mais práticas, nas quais os alunos se sintam incentivados a ir à escola. A aprendizagem 

feita de modo mais prático deve ser fomentada, pois após estudos efectuados, os alunos 

têm a capacidade de aprender mais facilmente através do ensino prático. Neste tipo de 

aulas ainda se torna mais importante o acompanhamento e apoio por parte dos docentes, 

visto serem aulas com uma componente pedagógica mais exigente. 

 

 

 

 

 

 
Tabela 13- Acompanhamento e apoio dos professores 

 

Género/Importância 
Pouco 

Importante 
Indiferente Importante 

Feminino 0 0 13 

Masculino 0 0 12 
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Esta questão referia-se às estratégias adoptadas por cada professor para adequar 

a aprendizagem ao nível dos alunos. 64% dos alunos reconheceu ser importante. 

A adopção de um estilo de ensino mais estimulante para os alunos, aplicando a 

matéria estudada em situações reais do quotidiano, garantindo que o conteúdo do 

currículo adoptado no ensino secundário é útil na área do curso universitário desejado 

pelo aluno.  

 

Para estes alunos é importante o interesse e motivação dos professores na 

aprendizagem dos alunos, consideram-na um factor determinante para o sucesso escolar 

destes.  

Segundo Alexandre, José (1999), os factores motivacionais são considerados 

responsáveis pela maior ou menor capacidade dos professores em transmitir o 

conhecimento e em demonstrar interesse no sucesso ou insucesso dos alunos. 

 

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

Género/Importância 
Pouco 

Importante 
Indiferente Importante 

Feminino 2 2 9 

Masculino 2 3 7 

 

 

 

 
Tabela 15- Interesse e motivação dos professores na aprendizagem dos 

alunos 
 

Género/Importância 
Pouco 

Importante 
Indiferente Importante 

Feminino 2 0 11 

Masculino 3 1 8 
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A preparação académica dos professores foi considerada importante por 76% 

dos alunos. Segundo Alexandre, José (1999), quando professores têm as qualificações 

apropriadas para leccionar uma determinada disciplina, manifestam uma maior 

propensão em preparar adequadamente as matérias a ensinar, o que incute nos alunos 

um maior interesse no que lhes é ensinado. 

 A quase unanimidade de respostas a esta questão, demonstra o quão importante é 

para os alunos a seu estado motivacional. 

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 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 

 

 
Tabela 16- Preparação académica dos professores 

 

Género/Importância 
Pouco 

Importante 
Indiferente Importante 

Feminino 3 1 9 

Masculino 1 1 10 

 
 

 

 

 
Tabela 17- Motivação dos alunos para aprender 

 

Género/Importânci
a 

Pouco 
Important

e 

Indiferent
e 

Important
e 

Feminino 1 0 12 

Masculino 0 0 12 
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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. Querendo dizer com aprendizagem activa como um aumento do 

tempo e qualidade de estudo por parte do aluno. 

Verificando os dados obtidos, pode-se concluir que os alunos acham 

“importante” a definição de objectivos para o futuro. Estes objectivos devem ser 

delineados entre pais e os alunos, motivando-os para a aprendizagem e apontando 

sempre para o objectivo a ser alcançado, demonstrando assim o interesse dos pais no 

sucesso escolar dos seus educandos. 

A superação pessoal na tentativa de alcançar a realização de objectivos 

previamente delineados deve ser um objectivo primordial de cada aluno durante o resto 

da sua vida. Se na adolescência, fase crítica do seu desenvolvimento, for orientado neste 

sentido, a forma como encarará o seu futuro será mais incisiva e com mais condições 

para responder positivamente às adversidades e obstáculos que lhes forem surgindo. 

 

 

 

 

 

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

 

Género/Importância 
Pouco 

Importante 
Indiferente Importante 

Feminino 1 1 11 

Masculino 1 1 10 
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Gráfico 22 – Definição de objectivos 

para o futuro (dos alunos e dos pais) 
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Relativamente à percepção da importância dos seus estudos para o futuro, 

podemos observar no gráfico (gráfico 22) acima apresentado, que uma maioria 

significativa considerou de “importante” esta questão. O resto das opiniões foi repartido 

entre “indiferente” e “pouco importante”. 

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. 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. 

 

 
Tabela 19- Percepção da importância dos estudos para o futuro 

 

Género/Importância 
Pouco 

Importante 
Indiferente Importante 

Feminino 2 2 9 

Masculino 3 3 6 

 

 

 

 
Tabela 20- Equilíbrio da estrutura familiar 

 
 

Género/Importância 
Pouco 

Importante 
Indiferente Importante 

Feminino 2 3 8 

Masculino 2 3 7 
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Aqui, 60% dos alunos inquiridos respondeu ser “importante” o equilíbrio da 

estrutura familiar para o seu sucesso nas actividades escolares. 

A perspectiva apresentada por Pourtois e Desmet (1989), através de Pinto 

(1995), considera que “ambientes familiares protectores e restritivos” estimulam 

diferentemente o desenvolvimento das crianças, sendo que os primeiros estimulam mais 

esse desenvolvimento.  

Um clima familiar saudável e equilibrado é determinante para que o aluno tenha 

sucesso nas suas actividades escolares. Por outro lado, um mau ambiente familiar 

poderá afectar negativamente o próprio aluno. 

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 o seu sucesso não seja 

afectado. Através da permanente ligação escola/família o aluno tem de sentir que é 

controlado mas não perseguido. O diálogo pais/filhos deve ocorrer no melhor sentido 

contribuindo assim para um equilíbrio familiar e consequente sucesso escolar. 

Segundo Lídia Mineiro (2000), para Muñiz (1993), “deparamo-nos muitas vezes 

com pais muito exigentes e severos que exigem dos filhos um aproveitamento brilhante 

(…), nunca estão satisfeitos, pedem sempre mais, esquecem-se da criança e o seu ponto 

de referência é um código rígido que tem que se ajustar a determinadas metas”. 

 

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

Género/Importância 
Pouco 

Importante 
Indiferente Importante 

Feminino 3 0 10 

Masculino 5 1 6 
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Na articulação entre a matéria de ensino e a realidade da vida, os alunos 

classificam-na como sendo “importante” com 64%.  

Hoje em dia a realidade dos alunos fora da escola explica muitas vezes a sua 

abordagem ao contexto escolar. Alunos com dificuldades de aprendizagem, que 

frequentemente tem problemas disciplinares e se sentem revoltados com o ambiente que 

encontram na escola, reflectem muitas vezes uma incapacidade em separar a escola do 

seu ambiente familiar. 

 Cabe também aos professores, tentar encontrar os motivos do insucesso dos seus 

alunos. Assim, poderemos muitas vezes ajudar alunos que fora da escola vivenciam 

problemas dramáticos e que são limitadores do seu crescimento saudável e harmonioso. 

Ajudando-os na escola a enfrentarem os seus problemas, limitações e insucessos, o 

professor estará a prepará-lo para fazer o mesmo na sua vida pessoal.  

Como podemos observar no gráfico, 84% dos alunos afirmou ser importante que 

os conteúdos abordados nas diferentes aulas tenham aplicabilidade nas suas futuras 

profissões. Isto poderá comprovar que alguns destes alunos pensam em aplicar o que 

lhes é transmitido pela escola na sua vida futura. 

 

Tabela 22- Aplicabilidade das aprendizagens em profissões futuras 

Género/Importância 
Pouco 

Importante 
Indiferente Importante 

Feminino 0 1 12 

Masculino 2 1 9 

 

 

8%
8%

84
%

Pouco 
Importante

Indiferente

Importante

Gráfico 26- Aplicabilidade das 

aprendizagens em profissões futuras 



Apresentação e Discussão dos Resultados 

 

 
43 

Muitos alunos pensam que o que lhes é ensinado não terá importância para a sua 

vida futura, acabando por desmotivar e demonstrar menor empenho na vida académica. 

Isto é mais evidente nas ditas disciplinas base, como a Matemática e o Português, onde 

os alunos demonstram muitas dificuldades em atingir os objectivos propostos. Muitas 

vezes, são incapazes de perceber que a bagagem cultural e científica por elas, os vai 

ajudar a compreender e a desenvolver o seu raciocino lógico, bem como a sua 

capacidade para interpretar e resolver problemas.  

Quando falamos no futuro referimo-nos não só a nível escolar, mas também em 

relação à vida pessoal de cada aluno, inserido que está numa sociedade exigente para a 

qual a escola os deve preparar. 

As vivencias positivas num contexto escolar, são muitas vezes decisivas para o 

escolher de uma futura profissão. Muitos alunos tendem a escolher áreas onde se sentem 

mais motivados e onde consequentemente tem mais sucesso. As matérias ministradas e 

a função dos professores em encontrar estratégias de ensino apropriadas são 

fundamentais, muitas vezes, no futuro profissional dos alunos. 

O ensino no seu todo deve estar intimamente relacionado com as efectivas 

necessidades do país, ou seja, tem que haver uma especialização em determinadas áreas 

para que existam objectivos concretos para o desenvolvimento do país. 

Seria importante, a redução do número de alunos por turma, viabilizando 

aprendizagens mais personalizadas. Isto permitiria um melhor acompanhamento das 

necessidades individuais de cada aluno de forma a evitar casos de insucesso escolar 

provocados por desequilíbrios familiares, sociais e cognitivos. 
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5- Análise e Discussão do TOP 5 

 

Gráfico 26 - TOP 5 de Importância 

 

 

5.1- Ajuda por parte da escola na preparação dos exames 

 

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.(Mineiro,2000) 
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À escola não basta ensinar. A preparação dos seus alunos para as provas de 

avaliação a que são submetidos durante o ano, tem de ser feita de modo a permitir-lhes 

uma correcta abordagem ao objectivo do teste a que são sujeitos. As estratégias de 

estudo adoptadas pelos alunos são muitas vezes prejudiciais à sua aprendizagem o que 

limita a sua evolução, quer a nível escolar, quer mesmo no seu normal desenvolvimento 

cognitivo e psicológico. Assim todos os agentes de ensino, tem como função ajudar os 

alunos neste processo tão importante para o seu futuro. (idem,2000) 

Ensinar a estudar, conhecer as necessidades e dificuldades de cada um, 

disponibilizar aulas de preparação para exames e mesmo motivar os alunos, pode muitas 

vezes permitir a um potencial caso de insucesso escolar, a oportunidade de obter 

sucesso e evitar o seu atraso no processo educativo. O acompanhamento das realidades 

específicas de cada aluno por parte da escola torna-se critico nesta fase, podendo mesmo 

ser a diferença entre o sucesso e o insucesso. (idem,2000) 

 

5.2- Responsabilização e percepção dos pais do aluno da 

importância dos estudos do filho 

  

 Neves (2009) descreve 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. Afirma 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. (Neves,2009) 
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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). 

 

5.3- Organização e articulação do horário escolar, tempos livres e 

tempo de estudo diário 

 

Segundo a autora, citando a opinião de Neves (2009) “um grande número de 

dificuldades escolares (…) é essencialmente devido a insuficiências metodológicas 

(…)” e por isso “ numerosos insucessos explicam-se por modos inadequados de 

trabalhar. 

Para além de tudo o que já foi referido, verifica-se que os alunos não 

desenvolvem capacidades de metacognição, ou seja, não são capazes de pensar, reflectir 

acerca da forma como estudam, da eficácia das estratégias que utilizam. Almeida (2005) 

afirma que o desenvolvimento desta capacidade tem efeitos na qualidade da 

aprendizagem escolar, pois “os alunos não só aprendem melhor os conteúdos e as 

competências específicas das áreas curriculares como desenvolvem competências gerais 

de aprender a aprender” e que também “aprende a controlar a sua aprendizagem, torna-

se mais informado, mais independente, prossegue uma finalidade, toma mais atenção às 

tarefas e controla a atenção”. 

 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.  
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 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.   

 

5.4- Acompanhamento e apoio dos professores 

 

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. (Formosinho 1988) 

 

5.5- Motivação dos alunos para aprender 

 

Mineiro, Lídia (2000) afirma que a desmotivação se aprende, isto é, o fracasso 

provoca a aprendizagem da desmotivação ou da renúncia porque o indivíduo deixa de 

acreditar que é capaz. A desmotivação surge assim, devido á vivência de fracasso que 

fazem sentir ao indivíduo que aprendeu que a sua acção é inútil, e que então não vale a 

pena tentar algo que de antemão sabe que não vai conseguir.  

Provar que “para se aprender é preciso estar motivado” tem vindo a ser feita ao 

longo de anos de estudos e investigações, surgindo então algumas análises em torno do 

tipo de motivação que deve mover os alunos distinguindo-se motivação intrínseca e 

motivação extrínseca. A primeira é determinada pelo interesse do sujeito na tarefa que 

tem que realizar, sendo o comportamento unicamente voluntário e ditado por interesses 

próprios, já a motivação extrínseca é estimulada pela existência de um reforço externo. 
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Um outro aspecto igualmente importante da motivação intrínseca ou extrínseca é 

o tipo de envolvimento do aluno. Se o aluno se envolve em relação á tarefa que 

desempenha, está interessado pela tarefa em si, tem vontade de aprender, mas se o 

envolvimento tem a ver com o ego, o desempenho da tarefa é motivado por uma espécie 

de teste de inteligência ou de competência. Pode então afirmar-se que na educação é 

importante enaltecer a motivação intrínseca porque esta está associada ao sentimento de 

competência, ao desejo de aprender por aprender, a uma elevada auto-estima e maior 

capacidade de enfrentar dificuldades, perseverança e existência de projectos pessoais.  

Relativamente ao tipo de causas a que o aluno atribui o seu fracasso pode inibi-

lo a agir e, por outro lado, aumentar ainda mais a sua desmotivação. É pois essencial 

que o aluno tenha consciência das causas às quais atribui seu fracasso e que verifique se 

essas têm ou não fundamento. Algumas das atribuições feitas ao fracasso são altamente 

prejudiciais ao sujeito e desgastadoras da sua motivação, mesmo que essa atribuição 

esteja errada. Por exemplo, um aluno que atribui a seu fracasso à falta de capacidade 

intelectual (causa interna e estável) é muito difícil que se motive a esforçar-se e 

trabalhar. Este tipo de atribuição é, de facto, muito prejudicial e a maior parte das vezes 

errónea, na medida em que, podem existir outras razoes para explicar o fracasso, como a 

falta de esforço (causa interna, instável e controlável) ou o uso de inadequados métodos 

de estudo, mas que o sujeito não as vê. (idem, 2000) 
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6- Conclusões 

 

Considerando o insucesso e abandono escolar como situações marcantes para os 

indivíduos enquanto pessoas e futuros profissionais no mercado de trabalho, com fortes 

implicações na sociedade no seu todo cabe, a todos os intervenientes no processo 

educativo arranjar soluções para que os alunos sejam encaminhados para uma realização 

escolar que lhes permitirá, no futuro, encarar a sua vida de uma forma mais confiante e 

segura. 

Do estudo anteriormente apresentado, podemos concluir que para a amostra 

estudada foram cinco as questões mais importantes e que determinam uma maior taxa 

de sucesso ou insucesso escolar. 

Assim, a organização e articulação do horário escolar, a motivação dos alunos para 

aprender, a responsabilização e percepção dos pais do aluno da importância dos estudos 

do filho, ajuda por parte da escola na preparação para os exames e o acompanhamento 

por parte dos professores foram os factores que se revelaram mais importantes por parte 

dos inquiridos. 

Podemos constatar que os cinco motivos apontados como mais importantes, 

abrangem todos os intervenientes no processo de aprendizagem. Os alunos, os pais, os 

professores e a escola estão intimamente envolvidos e é fundamental uma boa relação e 

articulação entre estes quatro vectores para uma aprendizagem devidamente orientada. 

Nenhum deles se pode demitir das suas funções, sob pena de tudo ruir por falta de 

alicerces sólidos. Pelo contrário, se houver um comprometimento de todos eles com as 
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suas funções, deveres e obrigações, tudo se torna mais fácil e o sucesso escolar mais 

acessível.  

A culpa terá de ser repartida por todos, mas as desculpas como a falta de capacidade 

dos alunos, a má preparação e falta de meios dos professores bem como a incapacidade 

dos pais em dispor de tempo para os seus filhos terão de ser posta de parte.  

Identificados os problemas que levam ao insucesso escolar, teremos de ser capazes 

de colmatar as lacunas de todos com uma união de esforços que só beneficiará o aluno e 

o ajudará a atingir os seus objectivos. 
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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 

 


