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Introdução
Práticas Educativas no Ensino Secundário Profissional – Escola Profissional de
Agentes de Serviço e Apoio Social: Estudo de Caso é o título do trabalho desenvolvido
no Gabinete de Desenvolvimento Estratégico da Fundação Monsenhor Alves Brás (ver
diagrama: p. 62) entre Janeiro e Maio de 2015 e cujos resultados se apresentam no
presente relatório.

Este trabalho, surgido no âmbito do processo de avaliação interna da Escola Profissional
de Agentes de Serviço e Apoio Social, toma como ponto de partida o problema da
relação dos alunos com os saberes difundidos pela escola e com os modos de autoridade
propostos por esta, relação que, nos últimos anos, se tem caracterizado por um crescente
distanciamento.

Procurando perceber o que explica este crescente distanciamento entre alunos, saberes e
autoridade, definiram-se dois objectivos.

O primeiro, relacionado com os contextos sociais dos alunos, os seus trajectos escolares
anteriores ao curso que frequentam, a sua satisfação em relação à escola e ao curso, a
maneira como percepcionam as expectativas das suas famílias em relação ao seu futuro
escolar, a sua participação na vida associativa e a maneira como olham o seu futuro
profissional.

O segundo, proporcionar contribuições para melhorar e, eventualmente, alterar algumas
práticas educativas, recomendando novas linhas de trabalho centradas nas
aprendizagens, como forma de aproximar os alunos da escola, dos saberes e da
autoridade proposta por esta.
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Em termos metodológicos, optou-se por uma análise extensiva, com recurso, em termos
técnicos, ao inquérito por questionário, complementado pelo focus group1, para recolha
de dados.

A análise dos dados obtidos foi feita com base em literatura existente, tendo-se, em
termos da sua organização, começado por apresentar a caracterização social dos alunos
(ponto 4.1), seguindo-se a apresentação dos seus trajectos escolares (ponto 4.2), da sua
satisfação em relação à escola (ponto 4.3), da sua satisfação em relação ao curso (ponto
4.4), da mobilidade escolar passada e futura (ponto 4.5), das suas expectativas escolares
(ponto 4.6), das suas expectativas profissionais (ponto 4.7), da forma como exercem a
cidadania fora e dentro do contexto escolar (ponto 4.8) e, finalmente, a apresentação dos
pontos fortes e dos pontos fracos identificados pelos alunos (ponto 4.9).

Tendo em conta que uma escola viva é uma escola que se pensa a cada momento e,
nessa medida, permanentemente se constrói, se desconstrói e se volta a construir, o que
se deseja é que o presente trabalho contribua para melhorar o processo de ensinoaprendizagem da EP-ASAS.

1

O uso de focus groups, ou grupos de discussão, é um método de investigação social que assume a forma de uma
discussão estruturada, envolvendo a partilha progressiva e a clarificação dos pontos de vista e ideias dos participantes.
O seu uso é aplicado a uma grande variedade de contextos, nomeadamente aos contextos das organizações de
trabalho e da investigação académica, com vista à produção de informação e de conhecimento. A técnica tem
particular interesse na análise de temas ou domínios que levantam opiniões divergentes ou que envolvem questões
complexas que precisam de ser exploradas com detalhe.
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1 – Relação dos Alunos com os Saberes e a Disciplina
O sistema de ensino confronta-se hoje com múltiplos desafios. Se, por um lado, em
resultado do desenvolvimento das sociedades democráticas, se regista uma progressiva
universalização no acesso aos vários níveis do sistema escolar, por outro lado, esta
progressiva universalização tem vindo a colocar novas e complexas questões. Desde
logo, a questão de saber quais devem ser as funções a desempenhar pela escola na
sociedade moderna actual.

Nas últimas décadas, a instituição escolar tem deparado com inúmeros ensaios de
reformas educativas, o que tem gerado um crescente sentimento de instabilidade nos
vários protagonistas da acção educativa. A explicação para este crescente sentimento
está relacionada, de acordo com Vieira, Resende et al. (2013: 11-14), com o declínio do
“programa institucional” das sociedades modernas apontado por Dubet (2002), sendo
vários os factores, apontados por estes autores, que explicam tal declínio.
Em primeiro lugar, as instituições perderam aquilo que era – ou acreditavam ser – a
homogeneidade dos seus valores e princípios estruturantes, isto em resultado da
afirmação de uma grande pluralidade de modelos de referência para a acção,
envolvendo princípios muitas vezes contraditórios que suscitam ambivalências a seu
respeito.

Em segundo lugar, as instituições perderam o seu monopólio de acção, constituindo a
escola um exemplo ilustrativo. Ela tem vindo a perder o monopólio de transmissão dos
instrumentos que permitiam aos alunos aceder a um universo mais amplo do que o
familiar e o local. A cultura escolar passou a ser uma cultura entre outras e, nessa
medida, a legitimidade/reconhecimento que lhe conferia a situação de monopólio está
nitidamente em perda.

Em terceiro lugar, as instituições perderam muitas das suas referências em termos de
organização. A sua gestão já não é feita através de um processo clássico de imposição
de normas com as quais os indivíduos se conformam, mas sim através de um processo
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de avaliação permanente de resultados. É com esta exigência ao nível da gestão que as
escolas estão a ser confrontadas.

Assiste-se, em simultâneo, a uma crescente tendência de territorialização das políticas
educativas, a uma mudança substantiva e acelerada dos públicos estudantis – em termos
da sua composição social e diversidade cultural – e a um maior reconhecimento
concedido ao aluno como centro da acção escolar, o que exige à escola mais
flexibilidade e uma maior capacidade de adaptação.

É claro que um processo de transformação desta natureza não deixa de colocar sob
pressão os vários protagonistas da acção educativa, em particular os professores, que,
estando perante a obrigação de apresentarem resultados, se encontram muitas vezes
numa situação de grande incerteza quanto aos meios de os atingir.
Embora as experiências sejam diferentes, de acordo com o tipo de curso e escola
frequentados, parece haver um denominador comum entre as novas gerações de alunos:
uma relação mais distanciada com os saberes que a escola difunde e com os modos de
autoridade propostos por esta. Este distanciamento reforça-se pelo facto das promessas
de ascensão e de realização profissional dadas pelo investimento numa escolarização
avançada – e que constituíam o grande sentido da escola – estarem hoje postas em
causa. A isto não é alheio o crescente fenómeno do desemprego e precariedade juvenis,
resultantes dos actuais modelos de desenvolvimento e que suscitam, no dizer de Pinto
(2007: 133), “potenciais de “frustração” e “desencanto” junto dos que terminam a
escolaridade2.
2

“(…) a escolarização, além de difundir saberes, disposições e competências mais ou menos formalizadas, inculca
também aspirações de ascensão/confirmação social e de realização profissional. Ora, se, no espaço de possibilidades
abertas pelos modelos de desenvolvimento e de regulação existentes, essas aspirações vão deixando de ter
correspondência, em quantidade e qualidade, no conjunto de postos de trabalho disponíveis (…), então é de prever
que se vão gerando potenciais de frustração em muitos dos que, mal ou bem, terminam a escolarização e obtêm os
respectivos títulos. Daí à generalização de sentimentos de privação relativa, à rebelião sem causa nem alvos
definidos, a alguma desafeição por trabalhos considerados desqualificados e desprestigiantes (…), pode não ir senão
um passo. E isto para não falar já da relação desencantada e da própria dissuasão perante a escola e a acção
pedagógica que o referido fenómeno, insidiosamente também induzirá – cada vez mais o mal-estar docente é
alimentado, de facto, por esta particular espécie de mal-estar discente. (…) à medida que este padrão de inserção
profissional se generalizar e se inscrever com nitidez nos horizontes de possíveis das camadas juvenis em trânsito
pelas escolas (…) tudo se passa como se alguns dos valores cristalizados na retórica e nas práticas específicas da
instituição escolar – tais como os de disciplina e obediência, de rigor e perseverança, etc. – se tivessem tornado
anacrónicos e desfasados relativamente às exigências de adaptabilidade ao risco e incerteza com que muitos jovens se
defrontam e socializam no mercado de trabalho.”
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2 – Objectivos
É este distanciamento dos alunos em relação aos saberes difundidos pela escola e aos
modos de autoridade propostos por esta que tem vindo, nos últimos anos, a ganhar
expressão na Escola Profissional de Agentes de Serviço e Apoio Social (EP-ASAS) e
que se traduz num elevado nível de absentismo, num crescente número de módulos em
atraso3 e num significativo número de casos disciplinares.
Tomando como ponto de partida o problema enunciado – crescente distanciamento dos
alunos em relação aos saberes e aos modos de autoridade propostos –, traçaram-se dois
objectivos complementares com vista a encontrar explicações para este crescente
distanciamento:

 por um lado, perceber os contextos sociais dos alunos, os seus trajectos escolares
anteriores ao curso que frequentam, a sua satisfação em relação à escola e ao
curso, a maneira como percepcionam as expectativas das suas famílias em
relação ao seu futuro escolar, a sua participação na vida associativa e a maneira
como olham o seu futuro profissional;
 por outro lado, contribuir para melhorar e, eventualmente, alterar algumas
práticas educativas, recomendando novas linhas de trabalho centradas nas
aprendizagens e, dessa maneira, aproximar os alunos da escola e dos saberes por
ela ministrados e promover uma relação menos tumultuosa com a autoridade,
seja dentro, seja fora da sala de aula.

3 – Notas Metodológicas e Técnicas
Entre as várias técnicas de recolha de dados disponíveis, entendeu-se que o inquérito
por questionário e o focus group constituíam instrumentos ajustados, tendo em conta os
dois objectivos traçados. E muito embora reconhecendo o alcance diferenciado destas
3

Módulos das componentes Sociocultural, Científica e Técnica dos cursos ministrados.
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duas técnicas, aceitou-se que a sua utilização em simultâneo seria vantajosa do ponto de
vista analítico, uma vez que os dados fundamentalmente quantitativos fornecidos pela
primeira seriam complementados pelos dados de carácter qualitativo fornecidos pela
segunda.

Na preparação do inquérito por questionário, tendo em conta os objectivos do estudo,
consideraram-se sete áreas de observação: a sociográfica, os trajectos escolares, a
satisfação em relação à escola e ao curso, a mobilidade escolar (passada e futura), as
expectativas escolares, o emprego e a cidadania.

Na fase da concepção do questionário, tomaram-se como referência alguns dos
indicadores do Observatório de Trajectos dos Estudantes do Ensino Secundário 4 .
Consideraram-se, ao mesmo tempo, alguns cuidados habituais na construção de
instrumentos de recolha de dados desta natureza. Entre outros, que a formulação das
perguntas não induzisse a resposta e que o seu encadeamento respeitasse uma sequência
lógica.

Após a redacção do questionário, procedeu-se à sua testagem, tendo o mesmo sido
distribuído a 10% do universo da população inquirida. A finalidade era, por um lado,
perceber as reacções à pertinência das perguntas (adequando-as o mais possível à
informação pretendida), à maneira como estas se encontravam formuladas (procedendo
a ajustamentos na linguagem utilizada) e à sua sequência; por outro lado, estimar o
tempo necessário ao seu preenchimento. A testagem revelou-se útil. Foram detectadas e
corrigidas algumas lacunas, bem como clarificados alguns termos e substituídos outros
por não serem suficientemente acessíveis.

De um universo de 180 alunos matriculados no ano lectivo de 2014/2015, responderam
ao questionário 149, distribuídos da forma como se apresenta no quadro I: anexo II, p.
64.

4

Observatório de Trajectos dos Estudantes do Ensino Secundário/GEPE: Gabinete de Estatística e Planeamento da
Educação do Ministério da Educação.
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A opção pelo focus group teve como propósito explorar tudo aquilo que, a partir do
questionário, pudesse levantar dúvidas ao observador. E, na verdade, tendo surgido
dúvidas em relação a alguns dos resultados, foram dinamizados sete focus group5 com
vista ao seu esclarecimento. Cada um deles foi dirigido mediante um guião semi-estruturado. Todas as sessões tiveram uma duração de sessenta minutos, tendo sido
orientadas para a exploração de assuntos relacionados com os contextos sociais dos
alunos e as dificuldades por eles manifestadas, o ambiente de turma e aprendizagem, o
tráfico e consumo de droga, os projectos de turma e a sua relevância na formação dos
alunos, a quantidade e a qualidade das visitas de estudo, o tratamento dado aos alunos
por parte dos professores, as disciplinas em que os alunos manifestam mais dificuldades,
a participação dos alunos nas várias dimensões da vida escolar, a relação da Direcção da
escola com os alunos e a maneira como é aplicada a justiça na escola.

4 – Resultados

4.1 – Caracterização Sociográfica dos Alunos
A distribuição dos alunos segundo as idades (gráfico I: p. 64) permite perceber que é
assinalável o desvio etário em relação aos anos de escolaridade frequentados. Na
verdade, é baixa a percentagem de alunos com idades compreendidas entre os 15 e os 16
anos, idades em que, normalmente, se ingressa no ensino secundário. Este desvio etário
resulta fundamentalmente de duas situações que serão tratadas no ponto respeitante aos
trajectos escolares: primeira, que parte dos alunos demorou mais tempo a concluir o
ensino básico do que os nove anos previstos; segunda, que parte dos alunos, depois de
ter já frequentado o ensino secundário, decidiu mudar de área de estudos.

Embora a EP-ASAS apresente em 2015, no que respeita à origem étnico-nacional dos
alunos (gráfico II: p. 64), uma maior diversidade em relação ao que se passava há dez
ou quinze anos atrás, a verdade é que essa diversidade é menor se comparada com o que
sucedia em 2012. Na sua maioria, os alunos têm nacionalidade portuguesa. A par destes,
5

Incluindo, cada um deles, todos os alunos de cada uma das sete turmas a funcionar no ano lectivo de 2014/2015.
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frequentam a escola alunos cabo-verdianos, brasileiros, timorenses, guineenses,
luxemburgueses, moldavos, romenos e espanhóis.

Se bem que menos diversa, a origem étnico-nacional de 2015 continua a constituir,
pelas diferentes maneiras de encarar as várias dimensões da vida, nomeadamente a
dimensão escolar, um desafio em termos de incorporação dessa mesma diversidade nas
práticas educativas relacionadas com o quotidiano de sala de aula, com os projectos de
turma ou com outras práticas desenvolvidas ou a desenvolver (Ricardo, 2013)6.

Em matéria de condições de estudo (gráfico III: p. 65), os alunos, maioritariamente, têm
e utilizam um espaço próprio para estudar, têm e utilizam um computador, bem como
têm e utilizam a Internet, livros que os ajudam nos trabalhos escolares, dicionários e/ou
enciclopédias.

A realidade familiar dos alunos apresenta uma grande variedade (gráfico IV: p. 65):
56% vivem com o pai e com a mãe, 15% vivem só com a mãe, 7% vivem com a mãe e
com o padrasto, 4% vivem com outros familiares, 4% vivem em instituições, 3% vivem
só com o pai, 2% vivem com o pai e com a madrasta e os restantes (9%) vivem outras
situações que não foram identificadas.

Esta variedade não surge isoladamente dos processos que ocorrem na sociedade mais
ampla. A sua compreensão só poderá fazer-se à luz do “tempo de incerteza” (Barreto,
2002) e de instabilidade que caracteriza os dias de hoje. Nestas circunstâncias, torna-se
difícil prever os resultados das decisões que os indivíduos possam tomar nas várias
dimensões da vida quotidiana, colocando-os, não raras vezes, numa situação de
ambivalência (Bauman, 2007) e, em muitos casos, abrindo caminho à “instalação do
medo” (Zink, 2012)7.
6

A exploração de obras de autores de países de língua oficial portuguesa constitui um exemplo de incorporação da
diversidade cultural nas práticas educativas: autores de origem cabo-verdiana (Germano de Almeida, Orlanda
Amarílis, Corsino Fortes, por exemplo), angolana (José Eduardo Agualusa, Pepetela, Ana Paula Ribeiro Tavares, por
exemplo), moçambicana (José Craveirinha, Mia Couto, Paulina Chiziane, por exemplo), guineeense (Abdulai Silá,
Carlos Edmilson Vieira, Carlos Lopes, por exemplo), timorense (Afonso Busa Metan, Fernando Sylvan, Luís
Cardoso de Noronha, por exemplo) e brasileira (Erico Veríssimo, Gilberto Freyre, Jorge Amado, por exemplo).
7

Em “A Instalação do Medo”, Rui Zink vai percorrendo o catálogo dos medos humanos da sociedade moderna dos
tempos de hoje. O medo que, segundo Inês Pedrosa, “devora sentimentos, dignidade, consciência – tudo o que
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Se é verdade que “casar, empregar-se, montar um negócio são acompanhados hoje de
um grau de incerteza muito elevado quanto aos seus resultados porque os contornos
das instituições que suportam tais actividades não são mais os mesmos” (Hespanha &
Carapinheiro, 2002: 14) e, por isso mesmo, aumentando o grau de risco (Beck, 2010)
dessas decisões, é também verdade que essas mesmas decisões não deixam de constituir
um “abrir de portas” a novas oportunidades.

Se considerarmos, por exemplo, o casamento e a família, instituições que sofreram já (e
continuam a sofrer) transformações profundas, notamos que os modos de
comportamento e sentimento que a elas se associam tendem a uma maior abertura8. Esta
maior abertura gera, por um lado, oportunidades de intimidade e de auto-expressão que
não existiam; por outro lado, não deixa de comportar riscos decorrentes de uma maior
mobilidade e instabilidade nas relações. O casamento, o divórcio, as separações e
muitas outras formas de configuração e reconfiguração das relações familiares,
comportando riscos e oportunidades, são situações em que o indivíduo se vê envolvido,
levando a que ele tenha que se “encontrar a si mesmo”, num constante trabalho de
construção, desconstrução e reconstrução da sua identidade9.

representa a diferença e a excelência da humanidade.” – crónica publicada no semanário Sol de 27 de Novembro de
2012 com o mesmo título da obra de Rui Zink.
8

“Há duas ou três gerações, quando as pessoas se casavam sabiam o que estavam a fazer. O casamento era, em
grande parte, regulado pela tradição e pelos costumes, tinha semelhanças com um estado de natureza, o que de resto
continua a ser verdadeiro em muitos países. Contudo, onde as formas tradicionais de fazer as coisas se estão a diluir,
há a sensação de que as pessoas não sabem o que estão a fazer; e isto porque o casamento e a família são
instituições profundamente alteradas. Por isso, os indivíduos estão a partir do zero, como os pioneiros. Nestas
condições, quer eles tenham ou não consciência disso, começam a pensar mais e mais em termos de risco. Têm de se
confrontar com futuros cada vez mais abertos do que no passado, com todas as oportunidades e incertezas que eles
comportam” (Giddens, 2000: 37).
9

À medida que a tradição e os costumes se afundam à escala mundial, a própria base da nossa identidade – a
consciência de quem somos – altera-se. Em situações mais tradicionais, a consciência de quem somos é em grande
parte sustentada pela estabilidade do estatuto social que os indivíduos ocupam na comunidade. Onde a tradição
falha, e onde prevalece a escolha dos hábitos de vida, a consciência individual não é isenta. A identidade própria
tem de ser criada e recriada numa base mais viva do que antes. Isto explica a razão porque as terapias e as
consultas de todos os géneros se tornaram tão populares nos países do Ocidente (id.: 53-54). É comum, mercê do
estabelecimento de laços matrimoniais após o divórcio, uma criança poder “ter duas mães e dois pais, dois conjuntos
de irmãos e irmãs, juntamente com outras ligações parentais complexas resultantes de casamentos múltiplos dos pais.
(…) A negociação deste tipo de problemas pode ser árdua e ter custos psicológicos para todas as partes envolvidas:
porém, existem obviamente também novas oportunidades para novos tipos de relações sociais gratificantes. Uma
coisa de que podemos estar certos é de que as mudanças em causa não são apenas exteriores ao indivíduo. Estas
novas formas de laços de família extensa têm de ser estabelecidas pelas próprias pessoas que se encontram nelas
envolvidas mais directamente (Giddens, 1994: 11).
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Os riscos e as oportunidades, inerentes a uma maior mobilidade nas relações, são
marcas da fase actual da modernidade e que Gameiro (1997: 65) ilustra em “Os Meus,
os Teus e os Nossos”10.

No que respeita à origem social dos alunos, grande parte provém de famílias com
escassos recursos profissionais e escolares. Em matéria profissional, muito embora a
condição dos pais 11 perante o trabalho seja o de se encontrarem, na sua maioria, no
exercício de actividades profissionais (gráfico V: p. 65), o que sobressai é que grande
parte dessas actividades requerem um baixo nível de qualificação (gráfico VI: p. 66).

No caso dos pais, as actividades exercidas incluem-se, predominantemente, nos grupos
6, 8 e 11 da Classificação Portuguesa das Profissões 2010: “Trabalhadores dos
Serviços Pessoais, Protecção, Segurança e Vendedores”, “Trabalhadores Qualificados
da Indústria, Construção e Artífices” e “Situações Desconhecidas”, respectivamente. No
caso das mães, as actividades exercidas situam-se, em grande parte, nos grupos 6 e 10:
“Trabalhadores dos Serviços Pessoais, Protecção, Segurança e Vendedores” e
“Trabalhadores Não Qualificados”.

A par da baixa qualificação profissional, é baixo o nível de escolaridade apresentado
pelos pais dos alunos (gráfico VII: p. 66): a maioria apresenta como habilitação máxima
o 3.º ciclo do ensino básico. Estes dados não são surpreendentes, considerando os
baixos níveis de qualificação e escolarização da população portuguesa. Embora nos
últimos anos a formação profissional e escolar tenha tido um incremento significativo,
esses níveis são ainda muito baixos, quando comparados com os dos demais cidadãos
dos países da União Europeia.

Os valores respeitantes à população que atingiu os níveis secundário e superior de
escolaridade, quando equacionados em termos internacionais, deixam entrever um
10

“Que grande volta que a tua vida deu. Quase sem dares por isso, tens uma nova família, ou, para ser mais preciso,
a tua família aumentou. Três anos sozinho foram longos, mas muito bons para recarregar as baterias emocionais.
Lembro-me como, há uns anos atrás, tu estavas perplexo com o que estava a acontecer-te. Tinhas pensado que as
crises no teu casamento tinham passado – enfim, uma ou outra minicrise saudável –, que ias ficar para o resto da tua
vida com aquela mulher, quando tudo se desmoronou outra vez” (Gameiro, 1997: 65).
11

Consideram-se também nesta designação os padrastos e as madrastas.
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longo caminho a vencer. Basta, para isso, tomar por referência o grupo etário dos 25 aos
64 anos, no período de 2005 a 2013, para verificar que Portugal não deixou de estar no
patamar inferior do elenco de países que compõem a União Europeia como mostram os
dois quadros seguintes:
POPULAÇÃO COM ENSINO SECUNDÁRIO DE EDUCAÇÃO
(12.º ANO) NO GRUPO DE IDADE 25-64 ANOS
(%)
HOMENS E MULHERES
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

UE

69,4

69,9

70,7

71,4

72,0

72,4

72,7

73,2

73,7

PORTUGAL

26,5

27,6

27,5

28,2

29,9

31,9

32,1

32,3

32,3

Fonte: EUROSTAT

POPULAÇÃO COM ENSINO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO
NO GRUPO DE IDADE 25-64 ANOS
(%)
HOMENS E MULHERES
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

UE

22,5

23

23,5

24,3

25,2

25,9

26,2

26,7

27,1

PORTUGAL

12,8

13,5

13,7

14,3

14,7

15,4

15,8

15,9

16,1

Fonte: EUROSTAT

O atraso português tem constituído objecto de reflexão por parte de muitos autores. As
explicações avançadas por Alexandre Herculano 12 , Antero de Quental 13 , Oliveira
Martins14, Eça de Queiroz15, António Sérgio16, Eduardo Lourenço17, José Gil18, entre
outros, permitem perceber que se trata de um problema com múltiplas implicações –
desde logo as económicas e políticas, passando pelas históricas e sociológicas, até às
religiosas e filosóficas –, o que lhe confere um elevado grau de complexidade.

Portugal não tem sido capaz de resolver a situação de atraso em que há muito se
encontra. É como se o país estivesse predestinado a manter-se numa situação crónica de

12

Da Origem e do Estabelecimento da Inquisição em Portugal, tomos I, II e III, Lisboa, Livraria Bertrand.

13

Causas da Decadência dos Povos Peninsulares nos Três Últimos Séculos, Lisboa, Tinta- da-China.

14

História de Portugal, Tomos I e II, Lisboa, Livraria Bertrand.

15

O Conde d‟Abranhos, Lisboa, Livros do Brasil.

16

“O Reino Cadaveroso ou o Problema da Cultura em Portugal”, Ensaios, Tomo II, Livraria Sá da Costa Editora.

17

A Nau de Ícaro seguido de Imagem e Miragem da Lusofonia, Lisboa, Gradiva; Portugal como Destino seguido de
Mitologia da Saudade, Lisboa, Gradiva; O Labirinto da Saudade, Lisboa, Gradiva; Os Militares e o Poder seguido de
O Fim de Todas as Guerras e a Guerra Sem Fim, Lisboa, Gradiva.
18

Portugal, Hoje: O Medo de Existir, Lisboa, Relógio d'Água.
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atraso e, por isso mesmo, a permanecer num estado letárgico que o impedisse de
considerar e promover a educação como forma de alavancar o seu desenvolvimento.

O baixo nível de escolaridade e de qualificação constitui, pois, uma causa estrutural do
atraso de Portugal. Tendo desperdiçado as oportunidades de desenvolvimento
proporcionadas pelas duas primeiras revoluções industriais, importaria que as
oportunidades, conferidas pela terceira revolução industrial em curso, fossem
aproveitadas de modo a que o país pudesse ser colocado na linha da frente do
desenvolvimento. Para isso, apontou-se a necessidade de recuperar em vinte anos – de
2000 a 2020 – vinte décadas de atraso educativo (Carneiro, Caraça & Pedro, 2000). Ora,
os indicadores existentes sobre o estado da educação dos jovens e adultos em Portugal,
fornecidos pelas instâncias nacionais e internacionais 19 , permitem concluir que esse
objectivo ficará por alcançar, com todas as consequências que tal incumprimento
acarretará em matéria de desenvolvimento.

O número de alunos que em 2015 acumula o estudo com o trabalho (gráfico VIII: p. 67)
é muito reduzido se comparado com o que sucedia em 2012 (Ricardo, 2013): 7% 20
contra 21,4% 21 . As actividades referidas pelos alunos em 2015 (quadro II: p. 67)
repartem-se por dois sectores22: o da educação (“auxiliar de educação” e “babysitter”) e
o do alojamento, restauração e similares (“empregado de hotel”, “empregado de balcão”,
“ajudante de cozinha” e “empregado de restaurante”). No que toca aos regimes de
trabalho, são quatro os casos mais comuns: trabalho antes do início diário das aulas,
trabalho após o termo diário das aulas, trabalho aos fins-de-semana e trabalho em
períodos de férias escolares.

19

INE-Instituto Nacional de Estatística, CNE-Conselho Nacional de Educação, EUROSTAT-Gabinete de Estatísticas
da União Europeia, OCDE-Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (organização que
coordena o PISA – Programme for International Student Assessment).
20

Dos quatro cursos em funcionamento em 2014/2015, o curso vocacional de Técnico de Acção Educativa e o curso
profissional de Técnico de Apoio à Infância são os que apresentam o maior número de alunos a trabalhar: 11% e 10%,
respectivamente.
21

Dos três cursos em funcionamento em 2011/2012, o curso de Técnico de Apoio à Infância era o que apresentava o
maior número de alunos a trabalhar (25%), seguindo-se o curso de Técnico de Turismo (20%) e, por último, o curso
de Animador Sociocultural (12%).
22

CAE – Classificação das Actividades Económicas – Revisão 3.

- 14 -

Gabinete de Desenvolvimento Estratégico
Práticas Educativas no Ensino Secundário Profissional: Escola Profissional de Agentes de Serviço e Apoio Social
Estudo de Caso

Esta redução do número de alunos que acumula o estudo com o trabalho, verificada
entre 2012 e 2015, contraria a tendência que se tem feito sentir no ensino secundário e,
especialmente, no ensino secundário profissional (Rodrigues, 2010: 44)23.

Ainda em matéria de acumulação do estudo com o trabalho, são várias as razões
indicadas pelos alunos para trabalhar (gráfico IX: p. 68). A mais apontada prende-se
com a independência que o trabalho proporciona. Segue-se, em segundo lugar, a
valorização que o trabalho confere e, por último, a escassez de rendimento dos pais ou
outros familiares que torna impossível custear todas as despesas.

Questionados sobre as dificuldades sentidas nas suas vidas (gráfico X: p. 68), parte
significativa dos alunos aponta dificuldades relacionadas com o pagamento de
transportes (50%)24, a compra de livros (54%) e de outros materiais escolares (57%).

Já quanto à matéria alimentar, a percentagem de alunos que refere ter carências por
dificuldades na compra de alimentos situa-se nos 2%. Porém, à pergunta se têm
conhecimento de colegas com carências alimentares por escassez de recursos, 22% dos
alunos respondem positivamente (gráfico XI: p. 69). Esta percentagem não permite,
mesmo assim, concluir se a carência alimentar constitui um problema e, muito menos,
aferir da sua dimensão, uma vez que os alunos que afirmaram ter conhecimento podem
estar a referir-se a um número reduzido de casos.

Considerando, porém, as condições de vida num plano mais alargado, percebe-se que o
clima de austeridade que marca os recentes anos da vida da sociedade portuguesa
conduziu a profundas alterações no panorama da pobreza e exclusão social. A
degradação das condições de vida não só tem atingido as famílias de mais fracos
recursos, gerando situações não compatíveis com uma existência digna, como também
23

De acordo com Gabinete de Estatística e Planeamento da Educação (GEPE), no ciclo de estudos 2010/2011 a
2012/2013, 32,2% dos estudantes das várias modalidades do ensino secundário revelam ter exercido uma actividade
profissional durante este nível de ensino, sendo que são os estudantes dos cursos profissionais (42,6%) que mais
afirmam trabalhar ao longo do curso.
24

A maior parte dos alunos (78%) desloca-se para a escola em transportes públicos (gráfico XXX: p. 80) e o tempo
médio gasto na deslocação, na maior parte dos casos (58%), não excede os 60 minutos (gráfico XXXI: p. 80).
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tem atingido famílias de grupos sociais até aqui bem acima dos limiares de pobreza25,
essencialmente por via do desemprego que nos últimos anos atingiu níveis históricos,
criando novas bolsas de pobreza e esgotando os escassos recursos das instituições de
apoio social. E são sobretudo estas instituições, ao confrontarem-se no terreno com a
realidade da pobreza e da precariedade, que aparecem no espaço público a dar conta de
um inequívoco agravamento das condições de vida das populações e a apelarem a um
aumento da solidariedade nacional:
“Seis anos depois da crise que começou em 2008 e ainda se sentem os efeitos negativos na vida das
pessoas: a par dos enormes níveis de dívida encontram-se enormes níveis de desemprego e um claro
aumento dos indicadores de pobreza e exclusão social”26

Em resultado de políticas sociais que reflectem uma visão de desresponsabilização do
Estado27, remetendo a luta contra a pobreza para as instituições sociais, a solidariedade
tende a ser cada vez mais escassa e assume, muitas vezes, um modelo assistencialista
com a banalização de práticas criticadas por serem demasiado humilhantes (Castro,
Costa et al., 2012).

No âmbito da abundante discussão política que tem tido lugar em torno do sistema de
Segurança Social, ganham força as propostas que apontam o seu plafonamento, ou seja,
a transformação do actual sistema de repartição28 num sistema de capitalização29, o que

25

Limiar do rendimento abaixo do qual se considera que uma família se encontra em risco de pobreza. Este valor foi
convencionado pela Comissão Europeia como sendo o correspondente a 60% da mediana do rendimento por adulto
equivalente de cada país.
26

Relatório da Crise da Cáritas Europa 2015 – O aumento da pobreza e das desigualdades: modelos sociais justos são
necessários para a solução.
27

Com sucessivas reduções do Subsídio de Desemprego, do Rendimento Social de Inserção, do Complemento
Solidário para Idosos, do Subsídio por Assistência de Terceira Pessoa e das Pensões de Velhice.
28

“No modelo de financiamento em repartição, os fluxos financeiros são geridos por esquemas de transferência das
cotizações e das contribuições dos indivíduos activos (receita) para financiamento das prestações sociais da
população inactiva (despesa) no mesmo orçamento anual. O sistema integra como inputs os fluxos de receita,
principalmente por via das contribuições e dos descontos, para aplicação em benefícios, cabendo-lhe definir os
montantes a afectar a cada área de protecção social. Em termos sociais pressupõe-se que existe um contrato implícito
entre as gerações, subentendido por um compromisso moral da sociedade perante os reformados.” (Carneiro, 2013: 3)
29

“No modelo de financiamento por capitalização, os fluxos financeiros são geridos com base na constituição de
capital (por exemplo, sob a forma de reservas), aplicado em activos ao longo da vida das cotizações (receita), e no
fim desta poderão ser liquidados para garantir o pagamento das prestações (despesa), nomeadamente reformas, ao
longo de diversos períodos, com referência individual.” (Carneiro, 2013: 5).
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ilustra a via de desresponsabilização do Estado em matéria de políticas de protecção
social.

Assiste-se, pois, a um retrocesso em matéria de níveis mínimos de bem-estar.
Retrocesso traduzido num aumento de pedidos de ajuda alimentar por parte das famílias,
numa maior dificuldade destas cumprirem os seus compromissos, numa diminuição das
comparticipações do Estado às instituições de apoio social, numa redução do nível de
protecção social dos cidadãos, através de um menor valor e de uma menor
acessibilidade às prestações sociais30.

Considerando que este retrocesso terá, seguramente, implicações nas novas gerações,
constituindo uma forte ameaça aos Direitos Humanos fundamentais e à noção de Estado
de Direito, a EAPN Portugal/Rede Europeia Anti-Pobreza promoveu a criação de um
grupo de trabalho, constituído por um número alargado de organizações sociais de
âmbito nacional, regional e local, universidades e cidadãos31, que tem vindo a reflectir
sobre o impacto da crise nos direitos das pessoas. Grupo de trabalho que, em Outubro
de 2014, por ocasião do Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza (17 de
Outubro), lançou um manifesto público a chamar a atenção para a urgência de dispor de
uma estratégia nacional capaz de tornar a erradicação da pobreza a primeira e mais
urgente prioridade nacional (EAPN, 2015).

Os indicadores estatísticos mais recentes, publicados pelo Instituto Nacional de
Estatística (INE), confirmam um agravamento da incidência da pobreza denunciado por
várias instituições de apoio social. O Inquérito às Condições de Vida e Rendimento
indica para a população portuguesa, com base no cálculo de uma linha de pobreza32
ancorada em 2009 e actualizada nos quatro anos seguintes a partir da variação do índice
30

Inclui os apoios à família, educação, habitação, doença/invalidez, desemprego, combate à exclusão social.

31

Alcides Monteiro, Alfredo Bruto da Costa, Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Local - ANIMAR,
Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação, Caritas Portuguesa, Carlos Farinha
Rodrigues, Centro de Estudos para a Intervenção Social, O Companheiro, Cruz Vermelha Portuguesa, Elza Chambel,
Fernanda Rodrigues, Francisco Branco, Instituto de Apoio à Criança, José Pereirinha, Maria Joaquina Madeira, Maria
Manuela Silva, Pedro Hespanha e Sérgio Aires.
32

Limiar do rendimento abaixo do qual se considera que uma família se encontra em risco de pobreza. Este valor foi
convencionado pela Comissão Europeia como sendo o correspondente a 60% da mediana do rendimento anual por
adulto equivalente de cada país.
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de preços no consumidor, que o risco de pobreza passou de 17,9% em 2009 para 25,9%
em 2013, como mostra o quadro seguinte:
LINHA DE POBREZA ANCORADA EM 2009 E TAXA DE RISCO DE POBREZA EM PORTUGAL
2009 – 2013

ANO DE REFERÊNCIA DOS DADOS

2009

2010

2011

2012

2013*

€ 5207

€ 5280

€ 5473

€ 5624

€ 5639

< 18 anos

22,4

23,9

26,1

30,9

31,1

18 – 64 anos

15,7

17,7

20,3

23,7

24,6

> 64 anos

21,0

21,6

19,8

22,4

25,5

17,9

19,6

21,3

24,7

25,9

LINHA DE POBREZA A PREÇOS DE 2009

TAXA DE RISCO DE POBREZA

TAXA DE RISCO DE POBREZA
Total
Fonte: INE - Inquérito às Condições de Vida e Rendimento, 2014
*Valor provisório

Pese embora o aumento da taxa de risco de pobreza33 em 2013 ter abrangido todos os
grupos etários, verifica-se ter sido mais elevado no caso dos menores de 18 anos: passou
de 22,4% em 2009 para 31,1% em 2013.

Com o aumento da taxa de risco de pobreza acentua-se a privação material da população
portuguesa. Na verdade, entre 2011 e 2014 as taxas de privação material34 e de privação
material severa 35 passaram, respectivamente, de 20,9% para 25,7% e de 8,3% para

33

Proporção da população cujo rendimento equivalente se encontra abaixo da linha de pobreza definida como 60%
do rendimento mediano por adulto equivalente (Eurostat/INE).
34

Corresponde à proporção da população em que se verificam pelo menos três das seguintes nove dificuldades – a)
sem capacidade para assegurar o pagamento imediato de uma despesa inesperada próxima do valor mensal da linha
de pobreza (sem recorrer a empréstimo); b) sem capacidade para pagar uma semana de férias, por ano, fora de casa,
suportando a despesa de alojamento e viagem para todos os membros do agregado; c) atraso, motivado por
dificuldades económicas, em algum dos pagamentos regulares relativos a rendas, prestações de crédito ou despesas
correntes da residência principal, ou outras despesas não relacionadas com a residência principal; d) sem capacidade
financeira para ter uma refeição de carne ou de peixe (ou equivalente vegetariano), pelo menos de 2 em 2 dias; e) sem
capacidade financeira para manter a casa adequadamente aquecida; f) sem disponibilidade de máquina de lavar roupa
por dificuldades económicas; g) sem disponibilidade de televisão a cores por dificuldades económicas; h) sem
disponibilidade de telefone fixo ou telemóvel, por dificuldades económicas; i) sem disponibilidade de automóvel
(ligeiro de passageiros ou misto) por dificuldades económicas (Eurostat/INE).
35

Corresponde à proporção da população em que se verificam pelo menos quatro das nove dificuldades descritas em
taxa de privação material (Eurostat/INE).
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10,6%, tendo-se mantido constante a intensidade da privação material36 como mostra o
quadro seguinte:
INDICADORES DE PRIVAÇÃO MATERIAL EM PRTUGAL
2011 – 2014
(%)
ANO DE REFERÊNCIA DOS DADOS

TAXA DE PRIVAÇÃO MATERIAL
TAXA DE PRIVAÇÃO MATERIAL SEVERA

INTENSIDADE DA PRIVAÇÃO MATERIAL

2011

2012

2013

2014*

20,9

21,8

25,5

25,7

8,3

8,6

10,9

10,6

3,6

3,6

3,6

3,6

Fonte: INE - Inquérito às Condições de Vida e Rendimento, 2014
*Valor provisório

Em termos de composição familiar, os indicadores evidenciam que a privação material
se acentua ainda mais nos agregados com dependentes de idade inferior a 18 anos, o
mesmo sucedendo com a privação material severa: respectivamente 26,3% e 11,3% em
2014.

Nestas circunstâncias, não é de excluir que os contextos familiares dos alunos que
frequentam a EP-ASAS reflictam o pano de fundo em matéria de privação material dos
agregados familiares portugueses. Na verdade, as notícias que vão chegando à escola
sobre situações reveladoras de vidas difíceis, por um lado, bem como as dificuldades
apontadas pelos próprios alunos no que se refere ao pagamento de transportes, à compra
de livros e de outros materiais escolares, por outro lado, constituem indicadores que
deixam admitir a hipótese de situações de privação material, nomeadamente as
relacionadas com a alimentação, ou seja, com a falta de capacidade financeira para ter
uma refeição de carne ou peixe (ou equivalente vegetariano) pelo menos de dois em
dois dias.

É plausível que alguns dos alunos inquiridos, confrontados com a questão da carência
alimentar, mesmo tendo a garantia do anonimato, tivessem respondido não de acordo
com a realidade vivida, mas de acordo com aquilo que gostariam que fosse a realidade.
36

Média de itens de privação material em carência na população em situação de privação material (Eurostat/INE).
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É aliás uma reacção frequente em estudos que utilizam o inquérito por questionário
como instrumento de recolha de dados; ou seja, a tendência para que os inquiridos,
quando confrontados com questões sensíveis – e a carência alimentar por escassez de
recursos económicos é uma questão sensível –, respondam de modo a preservarem a sua
dignidade e, dessa maneira, a não ficarem envergonhados de si próprios.

A necessidade de dissipar as dúvidas suscitadas pelas respostas dos alunos impunha-se.
Daí a relevância, tal como se refere nas notas metodológicas e técnicas, atribuída ao
focus group enquanto técnica complementar, em termos qualitativos, do inquérito por
questionário.

Mesmo assim, a qualidade da informação recolhida não é suficientemente esclarecedora
ao ponto de poderem ser retiradas conclusões sobre situações de privação material
vividas no seio dos contextos familiares dos alunos. Só uma metodologia de carácter
compreensivo, que permitisse uma incursão aprofundada nesses contextos e, desse
modo, extrair deles os sentidos das acções e das relações sociais 37 , conduziria a
resultados mais esclarecedores.

As respostas dadas pelos alunos nos focus groups realizados não são, na verdade,
esclarecedoras no que diz respeito a situações de carência alimentar. Não se pense, no
entanto, que essas respostas estão isentas de um racional. Há nelas uma intenção de não
comprometer quem quer que seja e isso torna-se claro, em primeiro lugar, pelo
comedimento que presidiu aos relatos efectuados; em segundo lugar, pela explicitação
do desconforto que o problema em análise gera; em terceiro lugar, pela admissão, no

37

Na esteira da Sociologia Pragmática, perspectiva que considera a acção como o produto de um encontro entre as
situações/contextos/acontecimentos e as formas como os actores nelas se envolvem (Thévenot, 2006: 8-11). Esta
perspectiva – ao contrário do que sucede com a Sociologia de raiz mais estruturalista, que afirma o primado da
sociedade, entendendo a acção dos indivíduos como sendo determinada socialmente e retirando importância ao poder
do pensamento reflexivo, vincando a impossibilidade de os indivíduos tomarem verdadeiramente consciência dos
determinismos a que estão submetidos – procura, em termos analíticos, extrair os sentidos que os indivíduos atribuem
à sua acção e às relações sociais que estes estabelecem entre si, destacando a sua autonomia, as suas escolhas, os seus
projectos, as suas decisões, as suas estratégias, a sua racionalidade, os seus interesses. Sendo assim, ao invés de se
estar perante indivíduos conformados, sem verdadeira consciência dos determinismos a que estão sujeitos, está-se
perante actores sociais que, por via de uma atitude reflexiva constante, conferem racionalidade/sentido às suas acções
e, nessa medida, desenvolvem pontos de vista críticos relativamente às várias situações de vida em que vão estando
envolvidos.
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plano abstracto, da possibilidade de colegas, em situação de privação alimentar, terem
vergonha de o admitirem (ver focus groups A: p. 70).

4.2 – Trajectos Escolares
Embora de carácter facultativo, a maioria dos alunos (89%) frequentou a educação préescolar (gráfico XII: p. 71) como “a primeira etapa da educação básica no processo de
educação ao longo da vida, sendo complementar da acção educativa da família, com a
qual deve estabelecer estreita cooperação, favorecendo a formação e o desenvolvimento
equilibrado da criança, tendo em vista a sua plena inserção na sociedade como ser
autónomo, livre e solidário.”38

No que se refere ao tipo de ensino concluído no 9.º de escolaridade (gráfico XIII: p. 71),
a maioria dos alunos (77%) concluiu o Ensino Básico Regular. Os restantes repartem-se,
a maior parte, pelos Cursos de Educação Formação (CEF)39 e, uma pequena minoria
(4%), por outras modalidades: Ensino Básico Recorrente, Ensino Artístico, Cursos de
Aprendizagem e Percursos Curriculares Alternativos.

O significativo desvio etário em relação aos anos de escolaridade frequentados, tal
como foi referido no ponto 4.1 deste relatório (gráfico I: p. 64), resulta de três situações:
de alunos que demoraram mais tempo do que o previsto a concluir o ensino básico; de
alunos que, tendo frequentado o ensino secundário, decidiram mudar de área de estudos;
de alunos que, após um período de interrupção, decidiram retomar os estudos. De facto,
48% dos alunos concluíram o ensino básico para além dos nove anos previstos (gráfico
XIV: p. 71), 38% apresentavam já frequência do ensino secundário (gráfico XVII: p. 73)
e 9% resolveram retomar os estudos após terem interrompido, pelo menos uma vez, o
seu trajecto escolar (gráfico XVIII: p. 73).

38

Lei n.º 5/97, de 10 de Fevereiro – Lei-Quadro da Educação Pré-escolar –, art.º 2.º e art.º 3.º.

39

Despacho Conjunto nº 453/2004, DR 175, SÉRIE II, de 27 de Julho - regulamenta a criação de Cursos de Educação
e Formação com dupla certificação escolar e profissional, destinados preferencialmente a jovens com idade igual ou
superior a 15 anos.

- 21 -

Gabinete de Desenvolvimento Estratégico
Práticas Educativas no Ensino Secundário Profissional: Escola Profissional de Agentes de Serviço e Apoio Social
Estudo de Caso

Em matéria de retenções, 73% dos alunos foram retidos pelo menos uma vez ao longo
do seu trajecto escolar (gráfico XV: p. 72), tendo essas retenções ocorrido, sobretudo, no
7.º e 9.º anos e, ainda, no 10.º ano (no caso da 2.ª retenção) e, se bem que menos, no 5.º
ano (gráfico XVI: p. 72).

À excepção do 9.º ano, os resultados ocorridos no 5.º, 7.º e 10.º anos têm vindo a ser
encontrados em diferentes estudos, quer os desenvolvidos no âmbito do GEPE (Duarte
& Roldão, 2008; Rodrigues & Roldão, 2010; Fernandes, Nóvoas & Duarte, 2013), quer
no âmbito da pesquisa de Abrantes (2005 e 2008), em que o fenómeno é denominado
“efeito de transição de ciclo”. Vários são os factores que parecem contribuir para este
fenómeno. Entre eles, a existência de descontinuidades entre os ciclos ao nível da
exigência escolar, dos objectivos (Ferreira, 1998), tradições de ensino, lógicas de
funcionamento, linguagem e modos de gestão do tempo e do espaço (Abrantes, 2005 e
2008).
As perspectivas dos vários autores sobre a política de retenção imposta pela escola40
dividem-se. Num estudo promovido por uma equipa de investigadores do Instituto de
Educação da Universidade de Lisboa foram apontados os argumentos dos defensores e
dos opositores a uma política de retenção (Conboy, Moreira, Santos & Fonseca, 2013:
10-11). Os seus defensores referem-na como
“(…) uma acção correctiva válida que proporciona aos alunos a oportunidade de desenvolver a destreza
necessária para o sucesso na matéria curricular mais exigente do ano escolar seguinte. Referem ainda o
aspecto motivacional e o seu papel em transmitir aos alunos as elevadas expectativas que a sociedade
pretende manter. Dizem também que a retenção conduz a grupos de alunos mais homogéneos, resultado
que consideram como uma consequência desejável. Uma outra vantagem de uma política de retenção, é a
de que, tendo por base o mérito académico, coloca todos os alunos em pé de igualdade, o que torna a
retenção um processo democrático.”

Por sua vez, os seus opositores realçam os prejuízos académicos, socio-afectivos e
económicos, sublinhando que
40

A retenção é normalmente imposta pela escola e está associada ao insucesso académico, embora possa também
resultar de doença prolongada, faltas intermitentes e até do desejo do aluno (ou dos seus pais) de repetir um ano para
melhor se preparar para determinado objectivo (por exemplo, melhorar as notas de ingresso no ensino superior).
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“(…) os alunos retidos não adquirem benefícios a nível de desempenho e podem sofrer prejuízos
relativamente a variáveis socio-afectivas como auto-estima, relações com os pares e atitudes respeitantes à
escola (…) pode haver benefícios aparentes a curto prazo, mas estes benefícios desaparecem ao chegar ao
6º ano de escolaridade (…) [que há um] reconhecimento da ligação entre retenção e abandono escolar (…)
o aluno retido torna-se um factor de perturbação na sua turma pelo desfasamento de idades e estádios de
desenvolvimento e ainda pela necessidade de afirmação perante uma situação que o estigmatize. (…) é de
salientar um efeito económico/administrativo que influencia o funcionamento das escolas. Um sistema
educativo é mais eficaz, em termos económicos, se os alunos avançarem para níveis subsequentes na altura
prevista. Cada aluno que repete um ano cria, no mínimo, o mesmo efeito económico que um aluno novo.
(…) que as políticas de retenção não têm por base apenas o mérito académico, mas sim, que existe uma
série de outras variáveis que condicionam se um aluno fica, ou não, retido (...) a probabilidade de ficar
retido aumenta para os rapazes e para as minorias étnicas.”

Numa recomendação recente sobre a Retenção Escolar nos Ensino Básico e Secundário,
o Conselho Nacional de Educação (CNE, 2015) vem corroborar muitos dos prejuízos
académicos, sociais, afectivos e económicos elencados por Conboy, Moreira, Santos e
Fonseca (2013). Apesar da legislação actual assumir a retenção como uma medida a ser
aplicada a título excepcional41, o CNE (2015: 3-4) faz questão de demonstrar que,
“na prática, a situação que conduz à decisão de retenção é bastante mais frequente do que um carácter de
excepcionalidade faria prever e é utilizada, muitas vezes, como forma de pressão para obter determinados
comportamentos dos alunos e como punição para aqueles que não cumprem o esperado pela escola em
relação à aprendizagem.”

No quadro europeu, Portugal integra o grupo de países com maior taxa de retenção nos
níveis 1, 2 e 3 da CITE 1997 42 . Anualmente, mais de 150 mil alunos do sistema
educativo ficam retidos no mesmo ano de escolaridade. De acordo com dados do PISA
41

Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de Julho, art.º 25.º, n.º 6: “Caso o aluno não adquira os conhecimentos predefinidos
para um ano não terminal de ciclo que, fundamentadamente, comprometam a aquisição dos conhecimentos e o
desenvolvimento das capacidades definidas para um ano de escolaridade, o professor titular de turma, no 1.º ciclo,
ouvido o conselho de docentes, ou o conselho de turma, nos 2.º e 3.º ciclos, pode, a título excepcional, determinar a
retenção do aluno no mesmo ano de escolaridade.”
42

CITE 1997 – Classificação Internacional Tipo da Educação (nível 0 – Educação Pré-escolar; nível 1 – Primeira
Etapa do Ensino Básico; nível 2 – Segunda Etapa do Ensino Básico; nível 3 – Ensino Secundário; nível 4 – Ensino
Pós-secundário Não Superior; nível 5 – Primeira Etapa do Ensino Superior; nível 6 – Segunda Etapa do Ensino
Superior) Esta classificação foi concebida pela UNESCO, no início da década de setenta, para constituir um
instrumento de classificação que permita compilar e avaliar as estatísticas educativas, tanto a nível nacional como a
nível internacional. Foi aprovada pela Conferência Internacional de Educação reunida em Genebra em 1975, e
posteriormente adoptada pela Conferência Geral da UNESCO, quando esta aprovou a Recomendação Revista sobre a
Normalização Internacional das Estatísticas da Educação na sua 20.ª sessão (Paris, 1978). A CITE 1997, foi aprovada
pela Conferência Geral da UNESCO na sua 29.ª sessão, em Novembro de 1997 (ISCED 97 – International Standard
Classification of Education).
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201243, 34,3% dos jovens portugueses com 15 anos tinham já sido retidos pelo menos
uma vez, contra a média da OCDE de 13%, e mais de 7,5% apresentam no seu percurso
mais de uma retenção.

Na sua análise, o CNE, na linha dos prejuízos elencados por Conboy, Moreira, Santos e
Fonseca (2013), faz notar que esta elevada taxa de retenção:
 tem maior incidência em alunos com piores condições socioeconómicas, bem
como em alunos provenientes de países estrangeiros;
 potencia comportamentos indisciplinados, fruto de uma baixa auto-estima,
desenquadramento em relação à turma de acolhimento, o que dificulta as
aprendizagens;
 favorece a emergência de alunos com lideranças divergentes da cultura
escolar, que contaminam os pares e o ethos das turmas;
 não se traduz em mais e melhores aprendizagens, ao contrário da crença
comum;
 constitui, ela própria, uma medida facilitadora e despicienda, uma vez que, na
maioria dos casos, não traz qualquer esforço acrescido por parte dos alunos,
ou mesmo das escolas, que se limitam a cumprir, uma vez mais, o mesmo
plano de estudos;
 impede a transição responsável de alunos com baixo rendimento escolar, pois
não requer, por parte da escola, um esforço acrescido no desenvolvimento de
estratégias e medidas de apoio e reforço das aprendizagens;
 é entendida como a única alternativa a desempenhos escolares insuficientes,
falta de assiduidade e indisciplina;
 exige uma profunda reflexão e análise com o objectivo de conhecer melhor o
fenómeno, bem como apresentar caminhos que possam conduzir à alteração de
um quadro cultural – partilhado por professores, alunos, encarregados de
educação e sociedade em geral – que naturaliza a retenção como a única

resposta a desempenhos escolares insuficientes, falta de assiduidade e
indisciplina.
43

PISA – Programme for International Student Assessment .
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Apontados os contornos e definidos os prejuízos, o CNE avança com um conjunto de
recomendações que se sintetizam de seguida:

 Intervenção precoce: o diagnóstico precoce e a intervenção específica e
rápida aos primeiros sinais de dificuldades de aprendizagem são das
estratégias que maior consenso reúne no combate ao insucesso;
 Organizar a escola para o sucesso: a organização escolar, nos seus diversos
níveis, deve estar orientada para a promoção das aprendizagens e do sucesso
escolar;
 A definir estratégias e medidas de combate ao insucesso escolar de acordo
com a situação específica de cada aluno e respectivo professor;
 Melhorar os processos de avaliação: colocar a ênfase na avaliação formativa
enquanto modalidade de formação que deve orientar a acção educativa,
complementando-a com a avaliação sumativa e os resultados da avaliação
externa;
 Mobilizar e capacitar os professores para o sucesso: os professores, como
principais actores do sistema educativo, assumem um papel fundamental no
quadro de uma desejável alteração da cultura escolar, pelo que será através da
sua mobilização e capacitação que se poderá, de uma forma gradual e
assertiva, modificar a concepção de sucesso baseada numa avaliação punitiva
e centrada na “classificação”, para uma concepção de avaliação assente na
detecção de dificuldades e na exigência do trabalho de recuperação de áreas
com insucesso, com vista à promoção de aprendizagens em todos os alunos e
ao seu sucesso escolar;
 Comprometer os alunos e as famílias: num quadro de procura de formas de
combate ao insucesso e à retenção escolar exigentes e específicas para cada
caso de risco de insucesso, é fundamental o envolvimento, compromisso e
responsabilização dos alunos e das famílias no sentido de estarem
representados em órgãos e estruturas escolares;
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 Promover verdadeiras lideranças pedagógicas – minimizando as solicitações
de cariz burocrático-administrativo – de forma a permitir a emergência de
lideranças orientadas para a aprendizagem e o sucesso educativo.
Os alunos que frequentam a EP-ASAS reflectem, na sua maioria, a situação que se vive
em Portugal no que respeita a retenções: 73% foram retidos pelo menos uma vez
(gráfico XV: p. 72). Os dados indicam claramente que parte dos alunos é portador de
uma história não linear em matéria de percursos escolares 44 , admitindo-se como
hipótese que muitos deles tivessem iniciado os cursos que actualmente frequentam
numa situação de forte interiorização do insucesso escolar e, por consequência, com
uma imagem muito desvalorizada de si próprios. A escola, apesar de tudo, parece
reparar esta imagem, a avaliar pelos dados em estudos efectuados ao longo dos anos
sobre os percursos profissionais e escolares dos ex-alunos. Este efeito reparador traduzse no facto de muitos alunos, após a conclusão do curso, terem sido capazes de enfrentar
com sucesso novos desafios: quer ao nível do exercício da actividade profissional, quer
ao nível da continuação de estudos superiores.
Efectivamente, num estudo sobre os percursos profissionais e escolares, produzido pelo
Gabinete de Desenvolvimento Estratégico da Fundação Monsenhor Alves Brás em
2014, concluiu-se, a partir de uma amostra constituída por 138 ex-alunos de um
universo de 266 que concluíram os cursos entre 2009 e 2013, que 67% se encontravam
a trabalhar e 35% prosseguiram estudos superiores:

44

A história de percursos escolares não lineares sempre caracterizou os alunos que foram passando pela EP-ASAS:
de acordo com os dados reunidos pelo Gabinete de Desenvolvimento Estratégico da Fundação Monsenhor Alves Brás,
no período de 2002 a 2011, de um total de 672 alunos matriculados, 489 foram retidos pelo menos uma vez no ensino
básico (72,7%) e 299 apresentavam já frequência do Ensino Secundário (44,5%).

- 26 -

Gabinete de Desenvolvimento Estratégico
Práticas Educativas no Ensino Secundário Profissional: Escola Profissional de Agentes de Serviço e Apoio Social
Estudo de Caso

4.3 – Satisfação dos Alunos em Relação à Escola
As razões que levaram os alunos a escolher a EP-ASAS variam de curso para curso
(gráficos XX-A, XX-B, XX-C e XX-D: p. 74). No curso de Animador Sociocultural, os
alunos escolheram a escola por ser a que ficava mais perto de casa, por incluir na sua
oferta formativa o curso pretendido, por estar longe de casa e isso permitir um maior àvontade, por ser uma escola com prestígio e, ainda, por ter boas instalações e bons
equipamentos. No curso de Técnico de Apoio à Infância, os alunos apontaram o
prestígio da escola como a razão mais importante e, logo a seguir, as instalações e os
equipamentos. Para os alunos do curso de Técnico de Turismo, a escola estar longe de
casa e isso permitir um maior à-vontade e, ainda, a sua oferta formativa incluir o curso
pretendido, foram as duas razões consideradas mais importantes. O prestígio da escola e
o estar longe de casa e isso permitir um maior à-vontade, foram as razões mais
apontadas pelos alunos do curso vocacional de Técnico de Acção Educativa.

Relativamente ao grau de concordância sobre as relações existentes na escola (gráfico
XXI: p. 75), mais de 50% dos alunos “concordam totalmente” ou “concordam”: a) que
há uma boa relação entre professores e alunos; b) que gostam do convívio com os
colegas; c) que se sentem seguros na escola.

O mesmo grau de concordância não acontece com outros aspectos das relações mantidas
na escola. Na verdade, fica aquém dos 50% a percentagem de alunos que “concordam
totalmente” ou “concordam”: a) que o ambiente de turma contribua para a
aprendizagem dos alunos; b) que os órgãos de gestão/direcção prestem atenção aos
interesses dos alunos.

No que respeita ao ambiente de turma e à sua contribuição para a aprendizagem, o
número de casos disciplinares que ocorrem todos os anos na sala de aula e em que, para
alguns deles, é requerida a intervenção dos órgãos de gestão/direcção da escola, parece
ser revelador da dificuldade que alguns professores apresentam em gerir, pelos seus
próprios meios, situações com que se vêem confrontados, situações que assumem
significado em termos da sua frequência, porém pouco expressivas em termos de
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gravidade. As “atitudes desajustadas”, traduzidas em “posturas e comportamentos
inadequados em sala de aula” e “desobediência ao professor”, constituem, de acordo
com os relatórios produzidos pela Comissão de Ética, Disciplina e Saúde, as situações
mais comuns e, embora disseminadas, a sua incidência faz-se sentir, especialmente,
entre os alunos que frequentam o curso de Técnico de Turismo 45 , tendo por
consequência um ambiente pouco propício à aprendizagem,

ambiente que

recorrentemente é relatado por muitos professores nas várias reuniões em que
participam46.

Os próprios alunos, nas sessões focus group, fazem menção ao ambiente das salas de
aula, dando conta de situações de perturbação e de incapacidade de alguns professores
em gerir essas situações, não garantindo, por isso, um ambiente com a qualidade que o
ensino-aprendizagem exige (ver focus groups B: p. 76).

Sobre a falta de atenção por parte dos órgãos de gestão/direcção, os alunos explicam-na,
como veremos adiante no ponto 4.9, assinalando, por um lado, a reduzida receptividade
a propostas para actividades diferentes das que habitualmente são desenvolvidas e, por
outro lado, a relação distante que a Direcção mantém com os alunos, ao ponto de muitos
destes dizerem que não sabem quem são os elementos que compõem este órgão
(Gráfico LV: p. 101 e focus groups I: 102).

Relativamente aos vários serviços da escola (gráfico XXII: p. 77), os alunos avaliam a
forma como são atendidos de uma maneira muito positiva. A maior parte “concorda
totalmente” ou “concorda” que há um bom atendimento por parte da direcção

45

Os relatórios produzidos pela Comissão de Ética, Disciplina e Saúde, instância nomeada pela Direcção da Escola
no início do ano lectivo de 2012-2013 com o objectivo de acompanhar as situações e ocorrências com
incidência disciplinar, assinalam 92 casos em 2012/2013 e 114 casos em 2013/2014, envolvendo,
respectivamente, 46 e 39 alunos, o que corresponde a 23% de um total de 200 alunos em 2012/2013 e 23,3% de
um total de 167 alunos em 2013/2014.
46

“Alunos pouco assíduos, pouco pontuais, que deitam a cabeça na secretária e adormecem, que não são portadores
dos materiais indispensáveis para trabalhar nas aulas (cadernos, livros e outros materiais), que não acatam as
indicações dos professores para desenvolver este ou aquele trabalho na sala de aula (leitura de um texto, por
exemplo), que estão permanentemente a utilizar o telemóvel, que, por vezes, saem da aula sem autorização,
proferindo asneiras e batendo com a porta violentamente quando chamados atenção, que se agridem por palavras e,
já tem acontecido, fisicamente”.
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pedagógica, da secretaria, do tutor de turma, do serviço de Psicologia, do centro de
recursos/biblioteca, da portaria da escola e do serviço de bar.
A “Semana Cultural” reveste-se de grande importância para os alunos (gráfico XXIII: p.
77). Trata-se de um espaço de aprendizagem que decorre fora do esquema clássico da
sala de aula e que confere aos alunos a oportunidade de conceberem e desenvolverem,
eles próprios, actividades relacionadas com os cursos que frequentam, bem como de
mostrarem trabalhos da sua autoria, percebendo-se, por isso, o seu grande envolvimento.
É, ao mesmo tempo, um espaço que proporciona, através das experiências de
profissionais convidados, um leque de saberes que constituem uma mais-valia no futuro
profissional dos alunos, para além de elevar os seus níveis motivacionais e de gerar um
efeito disciplinador.

Até há relativamente pouco tempo, o tráfico e o consumo de droga não constituía
matéria que motivasse preocupação na EP-ASAS. Na verdade, mesmo na sua fase mais
aguda – anos 90 –, a escola manteve-se à margem do fenómeno. Nesta fase, o consumo
assumiu uma forte expressão no contexto das populações escolares (SICAD47, 2014: 14)
e na população em geral, tendo Portugal enfrentado

“um grave problema social e de saúde pública, por causa do fenómeno da toxicodependência, em
particular no que diz respeito ao consumo problemático de heroína. As estimativas apontavam para um
número muito próximo dos 100 mil utilizadores de heroína - uma população altamente fragilizada do ponto
de vista social, na sua maioria com consumos por via endovenosa. O problema da toxicodependência
tornou-se uma das principais preocupações portuguesas. Num estudo do Eurobarómetro, realizado em
1997, os portugueses indicavam as questões relacionadas com a droga como o principal problema social
do país.” (www.sicad.pt).

É sobretudo a partir dos últimos anos lectivos, com a identificação de alguns casos, que
o tráfico e o consumo de droga passam a integrar o rol de preocupações dos órgãos de
gestão da escola.

47

O Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências (SICAD) foi criado pelo Decreto-Lei
n.º 124/2011, de 29 de Dezembro, integra a administração directa do Estado no âmbito do Ministério da Saúde e veio
substituir o Instituto da Droga e da Toxicodependência, extinto pelo mesmo diploma legal.
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Questionados sobre a situação (gráficos XXIV, XXV, XXVI e XXVII: p. 78), somente
10% dos alunos dizem ter conhecimento de tráfico de droga na escola. Destes, a maior
parte refere que o tráfico se faz nas imediações da escola. Já quanto ao consumo, a
percentagem de alunos que dizem ter conhecimento eleva-se para os 24%, sendo que
destes, a maior parte, afirma que é nas imediações da escola que o consumo tem lugar.

No que respeita ao tipo de consumo (gráficos XXVIII e XXIX: p. 78), as respostas
indicam o haxixe, a canabis e o ecstasy como sendo as substâncias mais consumidas e,
ao mesmo tempo, que esse consumo e feito com regularidade. Perfil que não se
distingue significativamente do perfil assinalado pelo SICAD: a cannabis é a droga mais
consumida, destacando-se com prevalências de consumo muito superiores às das outras
substâncias nos estudos epidemiológicos nacionais, como é o caso do ecstasy, das
anfetaminas, do LSD e da cocaína.

Embora a respostas sobre o tráfico e consumo de droga, obtidas por via do questionário,
indiquem que a escola deixou de estar à margem do problema, sentiu-se, mesmo assim,
a necessidade de um maior aprofundamento, tendo a questão sido colocada nos vários
focus groups realizados. E se bem que a discussão não tenha conduzido a grandes
revelações, ela não deixa de confirmar as indicações obtidas através do questionário,
especialmente as relacionadas com o consumo de droga (ver focus groups C: p. 79).

A eclosão do fenómeno na EP-ASAS coincide com o aumento expressivo do consumo
de drogas registado em contexto das populações escolares a partir de 2010 (SICAD,
2014), o que alerta para a necessidade de serem tomadas medidas, ao nível da escola,
em matéria de investimento na área da prevenção48.

Em termos de satisfação geral em relação à escola, o que ressalta é a assinalável
diferença entre os quatro cursos em funcionamento: 67% dos alunos do curso
48

Sendo o fenómeno recente na EP-ASAS, é recomendável, de modo a obter ensinamentos, a consulta a entidades
com experiência em termos de desenvolvimento de projectos na área da prevenção das toxicodependências. Eis
alguns exemplos: Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares – Projecto ATLANTE: Enfrentar o Desafio das
Drogas; Cáritas Diocesana de Coimbra – Projecto Crescer e Prevenir; Desafio Jovem – Projecto Entrecasas;
CAMINHAR-Associação Cristã de Apoio Social – Projecto Raízes; GAF-Gabinete Social de Atendimento à Família
– Projecto Famílias Em Missão; CEIFAC-Centro Integrado de Apoio Familiar de Coimbra – Projecto Famílias
Tranquilas.
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vocacional de Técnico de Acção Educativa e 58% dos alunos do curso de Técnico de
Apoio à Infância afirmam estar satisfeitos contra 47% e 24% dos alunos dos cursos de
Técnico de Turismo e Animador Sociocultural, respectivamente (gráfico XXXII: p. 81).
Por anos dos cursos, verifica-se que são os alunos do 1.º ano que apresentam o nível
mais elevado de satisfação: 59% contra, respectivamente, 44% e 42% do 2.º e 3.º anos
(gráfico XXXIII: p. 81).

4.4 – Satisfação dos Alunos em Relação ao Curso
As razões que levaram os alunos a escolher o ensino secundário profissional são
diversas (gráfico XIX: p. 74). Entre elas, a mais apontada prende-se com o trabalho.
Entendem os alunos que o ensino profissional proporciona melhores possibilidades em
termos de trabalho futuro. Nessa medida, a grande expectativa que têm em relação a
este subsistema, tal como se perceberá no ponto 4.7 deste relatório (gráfico XLVI: p. 94),
é que ele os prepare para a vida profissional, fornecendo-lhes os conhecimentos e
competências necessários. Em todo o caso, em matéria de expectativas profissionais, o
que sobressai é a grande incerteza quanto ao futuro, como também se verá adiante no
mesmo ponto 4.7 (gráfico LII: p. 96).

Na mesma linha encontram-se os alunos dos cursos de Animador Sociocultural e de
Técnico de Turismo que apontaram, como a principal razão para a escolha do curso, as
boas oportunidades de emprego que o mesmo confere (gráficos XXXIV-A e C: p. 82).
No caso dos alunos dos cursos de Técnico de Apoio à Infância e de Técnico de Acção
Educativa, as razões mais apontadas prendem-se com a qualidade do curso, com o seu
sentido prático e, ao mesmo tempo, com o gosto pelas matérias ministradas (gráficos
XXXIV-B e D: p. 82).

É globalmente positiva a avaliação que os alunos fazem das várias dimensões do curso
(gráfico XXXV: p. 82). Na verdade, com excepção dos projectos de turma (no caso do
curso vocacional de Técnico de Acção Educativa), das visitas de estudo e do tratamento
dado aos alunos por parte dos professores (no caso dos cursos de Animador
Sociocultural e Técnico de Turismo), mais de 50% dos alunos “concordam totalmente”
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ou “concordam”: a) que a matéria é dada de um modo geral interessante; b) que o curso
os está a preparar convenientemente para a vida profissional; c) que os instrumentos de
avaliação aplicados são geralmente adequados; d) que os manuais escolares são um bom
apoio para o seu estudo; e) que a maior parte dos professores sabe muito da matéria que
lecciona; f) que a maioria dos professores está interessada no bem-estar dos alunos; g)
que a maior parte dos professores tem qualidade pedagógica (sabe dar aulas); h) que os
professores ajudam os alunos se estes precisarem.

De facto, é em relação aos projectos de turma e, sobretudo, às visitas de estudo e ao
tratamento dado aos alunos por parte dos professores que a crítica se faz sentir de
maneira mais vincada.

No que toca aos projectos de turma e à sua relevância em termos da área de formação
dos alunos, não obstante a avaliação globalmente positiva (gráfico XXXV-A: p. 83),
nota-se que o curso vocacional de Técnico de Acção Educativa é o que se apresenta
mais crítico: a percentagem de alunos que “concorda totalmente”, ou que “concorda”
com a relevância dos projectos, fica aquém dos 50%. No entanto, a partir das
conclusões dos focus groups, percebe-se que, apesar de serem consideradas experiências
importantes em termos de trabalho de equipa, de relação que proporcionam entre os
alunos e de ajuda que conferem em termos de exercício profissional, há mesmo assim,
em relação aos projectos de turma, críticas transversais a todos os cursos. Estas críticas,
estando centradas, por um lado, no desfasamento dos projectos em relação às Áreas de
Educação e Formação dos cursos ministrados 49 e, por outro lado, no seu carácter
impositivo que condiciona o envolvimento dos alunos na concepção e no desenrolar dos
seus trabalhos, remetem para aquilo que Pacheco (2006: 255-256) considera ser a
“qualidade de um contexto de aprendizagem”50 (ver focus groups D: p. 84).
49

De acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março (aprova a Classificação Nacional das Áreas de Educação e
Formação a adoptar na recolha e tratamento de dados sobre a formação profissional, nos inquéritos e estudos e na
identificação da oferta formativa), o curso de Animador Sociocultural inscreve-se na Área de Educação Formação
761 (trabalho social e de orientação), os cursos de Técnico de Acção Educativa e de Técnico de Apoio à Infância
inscrevem-se na Área de Educação Formação 762 (serviços de apoio a crianças e jovens) e o curso de Técnico de
Turismo inscreve-se na Área de Educação Formação 812 (turismo e lazer).
50

“O que faz com que uma escola tenha melhores resultados do que uma outra pode não estar unicamente nos
alunos, nos seus contextos socioculturais, sendo de considerar também o clima escolar e o ethos curricular da
instituição, com os seus projectos e metodologias de trabalho. A qualidade de um contexto de aprendizagem depende
da estrutura organizacional que é a escola, principalmente nestes factores: condições escolares; recursos escolares;
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Relativamente às visitas de estudo, os alunos são unânimes em considerar o número de
visitas de estudo ocorridas ao longo do ano lectivo manifestamente insuficiente (gráfico
XXXV-B: p.85), realçando, paralelamente, a importância de que se revestem em cursos
profissionalizantes, pois muitas matérias tratadas em sala de aula seriam mais
facilmente apreendidas se fossem demonstradas, na prática, com visitas de estudo (ver
focus groups E: p. 86).

No que concerne ao tratamento dado aos alunos por parte dos professores (gráfico
XXXV-C: p. 87), verifica-se que somente 35% dos alunos do curso de Animador
Sociocultural e 36% dos alunos do curso de Técnico de Turismo “concordam
totalmente” ou “concordam” que a maioria dos professores trata os alunos com
equidade. A falta de equidade faz-se sentir, de acordo com as intervenções dos alunos
nos focus groups realizados, no quotidiano da sala de aula, na forma como é aplicada a
justiça e nas avaliações. Essas intervenções parecem apontar para uma “ilusão de
transparência”, isto é, para o perigo do professor compreender as coisas como se elas se
mostrassem realmente como são e, desta maneira, sujeitando o acto de avaliar a
determinados preconceitos (Arends, 1999: 231)51 e/ou efeitos (Pacheco, 1998: 114)52, o
que o torna profundamente subjectivo, nomeadamente ao “efeito de halo/horn” que
consiste na tendência em estender uma avaliação positiva (efeito de halo) ou negativa
(efeito de horn) de um aluno a todos os itens da avaliação, sem fazer uma análise
adequada de cada um deles separadamente. Trata-se de um tipo de erro em que o
professor antecipa resultados com base numa ideia preconcebida subjectivamente, ou
seja, considerando que se o aluno é bom ou mau em algo, automaticamente é bom ou
mau em tudo (ver focus groups F: p. 88).

(…) formas de gestão e participação na gestão de projectos escolares; tempo que os professores têm para a
concepção, gestão e avaliação de projectos” (Pacheco, 2006: 255-256).
51

Má ou boa caligrafia; opiniões expressas estarem ou não de acordo com as dos professores; expectativas dos
professores em relação ao trabalho do aluno.
52

Efeito de ordem: tendência para os primeiros testes, num lote de correcção, serem sobreavaliados e os últimos
subavaliados. Efeito de assimilação: tendência para atribuir a mesma nota ao aluno de acordo com os desempenhos
anteriormente obtidos. Efeito de origem: tendência para o teste ser julgado em referência ao estatuto escolar e social
do aluno. Efeito de halo: tendência para o teste ser julgado em função da imagem do aluno (atitudes, comportamentos,
participação...) e dos aspectos formais e técnicos do próprio teste (apresentação, grafia...). Efeito de contraste:
tendência para os testes extremos (negativos e positivos) servirem de âncora à correcção, influenciando, assim, a
percepção dos professores.
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Em termos de grau de satisfação geral em relação ao curso (gráficos XXXVI e XXXVII:
p. 89), nota-se que é significativo o número de alunos que se encontra “muito satisfeito”
ou “satisfeito”. Sobre o grau de satisfação por curso, são os alunos do curso vocacional
de Técnico de Acção Educativa que se apresentam mais satisfeitos, seguindo-se os
alunos do curso de Técnico de Turismo, do curso de Técnico de Apoio à Infância e, por
último, os alunos do curso de Animador Sociocultural. Olhando ao grau de satisfação
por anos dos cursos, verifica-se que não há diferenças percentuais significativas entre os
alunos que se encontram “satisfeitos” ou “muito satisfeitos”.

Questionados sobre as seis disciplinas em que sentem mais dificuldades (quadro III: p.
90), constata-se que a maior parte das disciplinas indicadas se inclui nas componentes
sociocultural e científica dos cursos. No caso do curso de Animador Sociocultural, são
apontadas, por ordem de dificuldade, as disciplinas de Matemática, Inglês, Sociologia,
Português, Psicologia e Área de Integração; no caso do curso de Técnico de Apoio à
Infância, são referidas as disciplinas de Sociologia, Matemática, Psicologia, Técnicas
Pedagógicas, Saúde Infantil e Expressão Plástica, fazendo estas três últimas parte da
componente técnica; no caso do curso de Técnico de Turismo, são assinaladas as
disciplinas de Geografia, Matemática, Inglês, Área de Integração, História da Cultura e
das Artes e Técnicas de Informação e Animação Turística e Espanhol, esta última
incluída na componente técnica; no caso do curso vocacional de Técnico de Acção
Educativa, são mencionadas as disciplinas de Sociologia, Inglês, Psicologia,
Matemática, Expressão Plástica e Musical e Técnicas Pedagógicas e Intervenção
Educativa, fazendo estas duas últimas parte da componente tecnológica.

Inquiridos se as dificuldades estariam relacionadas com as matérias em si e/ou com as
metodologias utilizadas pelos professores, os alunos, nos vários focus groups, assinalam
estes dois factores para explicarem as dificuldades sentidas. Por um lado, mencionam as
dificuldades em lidar com matérias de pendor teórico; por outro lado, apelam a uma
maior flexibilidade dos professores no que diz respeito às metodologias utilizadas, bem
como a uma maior personalização no tratamento dado a cada aluno (ver focus groups G:
p. 91).
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Sem deixar de admitir que as metodologias e técnicas pedagógicas utilizadas pelos
professores podem sempre sofrer ajustamentos de modo a facilitar a aprendizagem dos
alunos, é, porém, necessário não esquecer que, estando as dificuldades destes
relacionadas, fundamentalmente, com disciplinas das componentes sociocultural e
científica, isso se deve a importantes défices em termos linguísticos e de pensamento
abstracto. Na verdade, parte significativa dos alunos apresenta sérias lacunas ao nível da
utilização da língua portuguesa (leitura, interpretação, ortografia e sintaxe) e, por
consequência, dificuldades em lidar com conceitos abstractos. Tais dificuldades,
fazendo-se sentir nas componentes sociocultural e científica, não podem deixar de se
reflectir na componente técnica dos cursos, pois esta só tem sentido se articulada com as
duas anteriores, ou seja, se traduzir na prática (em termos do saber-fazer) os
conhecimentos socioculturais e científicos adquiridos.

4.5 – Mobilidade Escolar
Em matéria de mobilidade escolar passada, chama a atenção a elevada percentagem de
alunos que mudou de escola e que mudou de curso já depois do ingresso no ensino
secundário: 34% dos alunos mudaram de escola (gráfico XXXVIII: p. 92) e 36%
mudaram de curso (gráfico XL: p. 92).

São várias as razões invocadas pelos alunos para terem mudado de escola (gráfico
XXXIX: p. 92). Em 42% dos casos, a mudança foi induzida pelo curso, ou seja, a razão
apresentada para justificar a mudança relaciona-se com o facto de a oferta formativa da
escola anterior não contemplar o curso pretendido. Nos restantes casos, as razões
prendem-se com a opinião negativa dos pais sobre a escola que os alunos frequentavam
(10%), com a longa distância entre a residência e a escola (8%), com a qualidade das
instalações (6%), com a qualidade dos professores (6%), com problemas de segurança
(2%) e, ainda, com outras razões não especificadas (20%).

Quanto às razões apresentadas pelos alunos para terem mudado de curso (gráfico XLI: p.
92), em 64% dos casos a mudança foi induzida pelo próprio curso, ou seja, a razão
apresentada para justificar a mudança relaciona-se com o facto do curso frequentado
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não ser o curso desejado. Nos casos restantes, as razões adiantadas prendem-se com a
excessiva componente teórica do curso (13%), com a dificuldade do curso (6%), com o
mau ambiente de turma (2%), com a falta de qualidade dos professores (2%) e, ainda,
com outras razões não especificadas (11%).

Sobre a mobilidade escolar futura, dos alunos questionados sobre o desejo de mudar da
EP-ASAS para outra escola (gráfico XLII: p. 93), 35% manifestam esse desejo. Entre as
razões referidas pelos que desejam mudar (gráfico XLIII: p. 93), a mais apontada diz
respeito à longa distância entre o local de residência e a escola.

Parece, assim, não estar em causa o curso e a sua qualidade, pois as razões mais
apontadas pelos alunos para desejarem mudar da EP-ASAS para outra escola não se
relacionam com questões centrais da acção educativa. O que, aliás, está de acordo com a
avaliação positiva da maior parte das dimensões do curso (gráfico XXXV: p. 82),
nomeadamente as que dizem respeito ao saber dos professores e à sua qualidade
pedagógica.

Não é surpreendente, deste modo, que a percentagem de alunos que manifesta vontade
de mudar de curso (gráfico XLIV: p. 93) seja muito inferior à percentagem de alunos
que manifesta vontade de mudar de escola (gráfico XLII: p. 93): 14% conta 35%.

4.6 – Expectativas Escolares
Em matéria de expectativas dos alunos em relação ao seu futuro escolar (gráfico XLVII:
p. 94), 59% pretendem continuar a estudar após terminarem o curso. Os que não têm
essa expectativa, representam 36% e apresentam como principais justificações (gráfico
XLVIII: p. 94) a dificuldade em entrar no ensino superior, o não gostar de estudar, as
dificuldades económicas e a vontade de arranjar trabalho para ter dinheiro.

Estes resultados aproximam-se dos resultados globais referentes aos alunos que
frequentam cursos profissionalizantes (Duarte & Roldão, 2007: 91-96; Rodrigues &
Roldão, 2010: 119-123; Fernandes, Nóvoas & Duarte, 2013: 66-71). Estes cursos, ao
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e

profissional),

apresentam,

comparativamente com os cursos científico-humanísticos, uma percentagem elevada de
alunos cuja expectativa é deixar de estudar após a conclusão do curso53; o que significa
que as perspectivas que os alunos apresentam em relação ao seu futuro escolar, bem
como a perspectivas das suas famílias (pelo menos na percepção dos alunos), variam
significativamente em função do tipo de certificação ou modalidade do ensino
secundário frequentado. No caso dos cursos profissionais, a grande justificação para não
prosseguir estudos prende-se com o trabalho e a independência económica que este
proporciona.

Ainda no que respeita ao futuro escolar, parte significativa das famílias, na percepção
dos alunos, pretende/deseja que os seus educandos continuem a estudar e tirem uma
formação superior (41%, 42%, 53% e 28% dos cursos Animador Sociocultural, Técnico
de Apoio à Infância, Técnico de Turismo e Técnico de Acção Educativa,
respectivamente (gráfico L: p. 95).

Esta pretensão/desejo, se bem que percepcionada pelos alunos, põe em causa
perspectivas que, sendo alimentadas pelo mito da existência de uma época dourada da
família que se caracterizaria pela harmonia familiar e pela existência de pais atenciosos,
assentam na ideia de um deficitário funcionamento das famílias e de um reduzido
envolvimento destas na vida escolar dos seus filhos. Ora, em oposição à ideia de
demissão “as análises devolvem-nos uma outra imagem, a de um crescente investimento
nos projectos educativos e escolares dos filhos, no quadro de uma valorização dos
laços afectivos familiares como suporte da identidade e da realização pessoal.” (Diogo,
2010: 93).

4.7 – Expectativas Profissionais
Tal como se referiu no ponto 4.4 deste relatório, a razão central que levou os alunos a
optar pelo ensino secundário profissional prende-se com o trabalho, considerando que o

53

Nos anos lectivos 2009/2010 e 2011/2012, a percentagem de alunos dos cursos profissionais que afirmaram querer
deixar de estudar após a conclusão dos cursos situou-se, respectivamente, em 34,3% e 39,1%, enquanto a
percentagem de alunos dos cursos científico-humanísticos se situou, respectivamente, em 3,7% e 4,2%.
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ensino profissional proporciona melhores possibilidades em termos de trabalho futuro.
Não admira, desta maneira, que a grande expectativa em relação a este subsistema seja a
de que este lhes proporcione condições, mediante o fornecimento dos conhecimentos e
competências necessários, para o exercício da vida profissional (gráfico XLVI: p. 94).

Porém, em matéria profissional, o que sobressai é a grande incerteza quanto ao futuro
(gráfico LII: p. 96). O que não é surpreendente, tendo em conta, num plano mais
alargado, a forte mudança que tem vindo a ocorrer no mundo do trabalho e a que os
alunos não são indiferentes. Esta mudança assenta, no caso português, numa crescente
representação das formas instáveis de empregar (contratação a prazo/termo, recibos
verdes, trabalho temporário, trabalho clandestino, entre outras) e que começa a
desenhar-se a partir da segunda metade dos anos 70 – com a publicação da legislação
que regulamenta a contratação a prazo54 – e ao longo dos anos 8055, intensificando-se a
partir de meados dos anos 90.

Com efeito, as mudanças económicas e tecnológicas levaram a que os empregadores
passassem a utilizar, como estratégia de acção, formas de emprego que permitiram uma
maior flexibilização nos “modos de gestão da mão-de-obra” (Rodrigues, 1988: 247);
originando, assim, uma diminuição dos custos salariais, do poder negocial dos
trabalhadores e, ainda, uma maior facilidade na libertação de mão-de-obra excedentária.
Tal estratégia implicava a superação de determinadas dimensões características ou
“típicas” do emprego tradicional (id.: 205), nomeadamente: a) estabilidade de emprego,
caracterizada por um contrato de duração indeterminada e, ao mesmo tempo, pelo
controlo rígido dos despedimentos; b) garantia de remuneração, com salário mínimo
assegurado, pagamentos especiais do trabalho suplementar e actualização periódica dos
salários; c) regulamentação do período de trabalho, com o estabelecimento de um
período máximo de trabalho e direito a descanso semanal e férias; d) ligação do
trabalhador a um empregador e a um local de trabalho, sendo este último legalmente

54

A regulamentação dos contratos de trabalho a prazo é estabelecida através do Decreto-Lei n.º 781/76, de 28 de
Outubro.
55

Veja-se M.ª João Rodrigues (1988), O Sistema de Emprego em Portugal: Crise e Mutações.
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definido como propriedade da empresa; e) organização e protecção sindical; f) direito à
greve.

A subversão de alguns destes princípios, mais do que uma medida conjuntural, tornouse num meio de transformação do sistema estrutural de emprego. A política de
flexibilização da mão-de-obra desenvolveu novos tipos de emprego. Deste modo, o
trabalho, enquanto mecanismo de inserção e de integração social e de reconhecimento,
garantindo níveis básicos de protecção social, ficou sujeito a um processo de
fragilização. Em sua substituição, tem ganho força um modelo que assenta, em larga
medida, no crescimento acentuado das formas de trabalho intermitentes e, não raras
vezes, socialmente pouco protegidas. A contratação a termo56, o trabalho temporário57 e
a (falsa) prestação de serviços 58 são exemplos ilustrativos de uma regra na prática
contratual e não já de uma excepção.

Com esta prática, a ideia de fazer coexistir na organização um grupo estável e um grupo
flexível de trabalhadores foi colocada de parte. A excepção parece ter ganho o estatuto
de regra com a alteração significativa do peso relativo daquilo a que, em matéria de
dimensões típicas do emprego tradicional, Dubar (1997: 164) chama o “sector central”
e o “sector periférico” do mercado de trabalho: o primeiro, incluindo os trabalhadores
que à organização interessaria conservar como forma de assegurar a sua produção
56

A contratação a termo, tendo sido concebida para regular o recrutamento de mão-de-obra para a execução de
tarefas de natureza eventual, extraordinária ou sazonal, tornou-se num modo de empregar expressivo no contexto do
trabalho português. A contratação a termo não se destina, em muitos casos, à “satisfação de necessidade temporária
da empresa e pelo período estritamente necessário à satisfação dessa necessidade” (Código do Trabalho: art.º 140.º,
n.º 1, da Lei n.º 7/2009, de 12 de Fevereiro, artigo que não sofreu alterações nas três revisões efectuadas ao Código
do Trabalho através das Leis n.os 105/2009, de 14 de Setembro, 53/2011, de 14 de Outubro e 23/2012, de 25 de
Junho), mas sim a assegurar um trabalho regular e continuado e, nestes termos, tendo por fim iludir as disposições
que regulam o contrato sem termo.
57

Considera-se contrato de trabalho temporário o contrato de trabalho a termo celebrado entre uma empresa de
trabalho temporário e um trabalhador, pelo qual este se obriga, mediante retribuição daquela, a prestar a sua
actividade a utilizadores, mantendo-se vinculado à empresa de trabalho temporário – Código do Trabalho: art.º 172.º,
alínea a), da Lei n.º 7/2009, de 12 de Fevereiro, artigo que não sofreu alterações nas três revisões efectuadas ao
Código do Trabalho através das Leis n.os 105/2009, de 14 de Setembro, 53/2011, de 14 de Outubro e 23/2012, de 25
de Junho.
58

A relação designada por “prestação de serviços” não tem, numa boa parte dos casos, outro propósito senão o de
iludir as disposições que regulam uma relação de trabalho dependente e que implica a celebração de um contrato
“pelo qual uma pessoa singular se obriga, mediante retribuição, a prestar a sua actividade a outra ou outras pessoas,
no âmbito de organização e sob a autoridade e direcção destas” – Código do Trabalho: art.º 11.º, alínea a), da Lei n.º
7/2009, de 12 de Fevereiro, artigo que não sofreu alterações nas três revisões efectuadas ao Código do Trabalho
através das Leis n.os 105/2009, de 14 de Setembro, 53/2011, de 14 de Outubro e 23/2012, de 25 de Junho.
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normal; o segundo, incluindo os trabalhadores que reforçariam o primeiro grupo e
recrutados de acordo com as oscilações do volume de trabalho.

Na verdade, aqueles que entram na vida activa fazem-no, geralmente, através de uma
destas formas de contratar. Nestas circunstâncias, o risco dos indivíduos não terem
acesso, ao longo de toda uma vida activa, àquilo a que comummente se designa por um
estatuto profissional estável, assente em vínculos de trabalho de duração indeterminada,
parece ser crescente nas sociedades modernas.

É neste contexto de incerteza e risco que se exige aos indivíduos que arrisquem, que
assumam riscos, que sejam empreendedores. Efectivamente, nas sociedades modernas,
cuja construção se tem vindo a alicerçar na insegurança (Castel, 2003), proliferam os
discursos que apelam a um certo perfil de trabalhador em que o “espírito
empreendedor” – associado à responsabilidade individual, à competição, à criatividade,
à adaptabilidade e à flexibilidade – se destaca enquanto requisito fundamental para
enfrentar os problemas actuais, especialmente os problemas de emprego.

O desemprego e a precariedade surgem, deste modo, como oportunidades para o
desenvolvimento do empreendedorismo, o que, no dizer de Duarte (2013: 18), aponta
para uma “mudança de mentalidades” traduzida numa
“(…) ressimbolização da ruptura que significaria o desemprego, revestindo-a agora de um sentido
positivo. (…) tal poder-se-ia traduzir na seguinte síntese discursiva: „estás desempregado ou num emprego
precário? Estás em risco de perder o teu emprego? Não te preocupes, tens apenas que ser empreendedor,
que ter espírito de iniciativa, que contar contigo. Não tens „espírito empreendedor‟ Não te preocupes,
podes aprender a ser empreendedor, podes frequentar acções de formação, podes ler livros de
desenvolvimento pessoal e de auto-ajuda, podes frequentar cursos de coaching; está apenas nas tuas mãos
a solução para o problema‟.”

Organizada em torno da flexibilidade e do empreendedorismo, esta configuração, a que
Boltanski e Chiapelo (1999), servindo-se da literatura de gestão, fazem referência para
dar conta do “novo espírito do capitalismo”, assenta numa lógica de trabalho em rede
em que a „flexibilidade‟ é apontada como condição do progresso económico e social e o
empreendedorismo como condição do progresso e sucesso individual, seja para aceder
ao mercado de trabalho, seja para se manter nesse mesmo mercado.
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O estudo, já atrás referenciado, sobre os percursos escolares e de inserção profissional
dos ex-alunos que concluíram os cursos entre 2009 e 2013, produzido pelo Gabinete de
Desenvolvimento Estratégico da Fundação Monsenhor Alves Brás em 2014, permite
perceber, a partir de uma amostra constituída por 138 ex-alunos de um universo de 266,
que, dos 92 ex-alunos que se encontravam a trabalhar, somente 36% se encontravam
contratados sem termo, os restantes encontravam-se contratados a termo (47%), com
recibos verdes (9%), em estágio profissional (3%) e em situação de desemprego activo59
(1%):

Encontramo-nos num tempo em que o mundo do trabalho, ao contrário do que sucedia
há umas décadas atrás60, se caracteriza por ser pouco linear (Pais: 2005), especialmente
nas gerações mais jovens, cujos percursos profissionais são “marcados pela
instabilidade e pelo risco ainda que em alguns casos com tónica nas oportunidades e
na realização” (Guerreiro & Abrantes, 2004: 28).

Todos os indicadores parecem, pois, apontar para uma mudança de paradigma em que o
futuro, ao nível do trabalho, passa a estar completamente em aberto: por um lado, a
lógica do “trabalho em rede” tende a difundir-se cada vez mais, constituindo-se como o
centro do sistema; por outro lado, o fosso que separa a decisão do conhecimento parece
acentuar-se; ou seja, um mundo que impõe a cada “um de nós o fardo de ter que tomar
59

Programa CTTS – Ocupação Temporária de Trabalhadores Beneficiários de Subsídio de Desemprego.

60

Em que “graças a trajectórias profissionais claramente definidas, a tarefas extenuantes, mas de uma regularidade
tranquilizadora, à estabilidade considerável das equipas de trabalho, à grande utilidade dos conhecimentos e,
portanto, ao elevado valor concedido à acumulação de experiência profissional, os riscos do mercado laboral
podiam ser mantidos sob controlo, a incerteza via-se mitigada ou desaparecia por completo, e os medos eram
desterrados para o terreno marginal dos „azares da sorte‟ ou dos „acidentes fatais‟, evitando-se assim que
saturassem o decorrer da vida quotidiana.” (Bauman, 2006a: 15).
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decisões cruciais que podem afectar a nossa sobrevivência sem qualquer base de
conhecimento adequado”61 e, por vezes, “sem ter consciência das suas consequências”
(Žižek, 1999: 450-451). Na verdade, a incerteza que caracteriza o mundo moderno de
hoje torna difícil prever os resultados das decisões que os indivíduos possam tomar
(sejam profissionais, sejam pessoais), requerendo a aquisição de novas capacidades que
os tornem adaptáveis e flexíveis.

Está-se num tempo em que a lógica de projecto (Boltanski e Chiapello, 1999; Boltanski,
2001) assume uma importância crescente no mundo do trabalho. E sendo assim, a
empregabilidade passará a estar cada vez mais condicionada pela capacidade dos
indivíduos se movimentarem na “rede”, ou seja, a prova da sua grandeza passa a ser
dada pela sua capacidade de adaptação e flexibilidade perante experiências de trabalho
que tendem a apresentar um carácter transitório e uma grande diversidade em termos
das competências exigidas.

4.8 – Cidadania
Os resultados sobre a vida associativa dos alunos, fora do contexto escolar, dão conta de
um nível de participação muito reduzido (gráfico LIII: p. 97), quer em termos de
associativismo recreativo, religioso, desportivo e de solidariedade, quer especialmente
em termos de associativismo cívico e político (associações políticas, associações
ecologistas, associações de defesa de direitos humanos).

Estes resultados não são surpreendentes. Em primeiro lugar, por não se diferenciarem
dos que, em matéria de associativismo juvenil, se encontram em diferentes
investigações: quer as desenvolvidas no âmbito do GEPE (Duarte & Roldão, 2007: 3435; Rodrigues & Roldão, 2010: 77-79; Fernandes, Nóvoas & Duarte, 2013: 21-24), quer
as desenvolvidas por Fernandes (1998) e por Pais (1998).

61

“Les „deuxièmes Lumières‟ imposent à chacun d‟entre nous le fardeau d‟avoir à prendre des décisions cruciales
pouvant affecter notre survie elle-même, sans aucun fondement adéquat em termes de Connaissance. (...) La liberté
de décider dont jouit le sujet de „société‟ n‟est pas la liberté de pouvoir décider librement de sa destinée, mais la
liberté source d‟angoisse de celui qui est constamment contraint de prendre des décisions sans avoir conscience de
leurs conséquences.”
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Em segundo lugar, por Portugal ser o país, em termos europeus, que apresenta o mais
baixo interesse pela política. Política entendida em sentido amplo (incluindo os partidos
políticos, mas também os grupos ecológicos, os grupos de intervenção cívica, os novos
movimentos sociais, entre outros) e que funciona como barómetro da preocupação dos
cidadãos pela “coisa pública” (quadro IV: p. 97).

Em terceiro lugar, por Portugal, para além de apresentar o mais baixo interesse pela
política, ser um dos países europeus que apresenta um dos mais baixos índices de
confiança nas suas instituições: parlamento nacional, sistema jurídico, polícia, políticos
e partidos políticos (quadros V e VI: p. 98).
Os resultados obtidos sobre a vida associativa dos alunos em contexto escolar não
revelam uma situação que se diferencie significativamente do que acontece fora deste
contexto. É escassa a sua participação e o seu envolvimento na vida da escola.

O associativismo constitui um dos indicadores utilizados para aferir da disposição dos
indivíduos em assumir e exercer os direitos, as liberdades e garantias que as sociedades
democráticas proporcionam e que, no caso português, se encontram consagrados na
Constituição da República 62 . Cultivar essa disposição faz parte da missão da escola
enquanto espaço de educação para a cidadania. Restringir a escola ao que acontece na
sala de aula é limitar severamente o alcance do ensino e da aprendizagem. Há outras
iniciativas escolares e outros espaços propiciadores de diferentes experiências de
aprendizagem63. Nessa medida, e tal como indicam várias das intervenções nas sessões
focus group, revestem-se de uma especial importância os trabalhos escolares em que os
alunos se vejam envolvidos e a que atribuam sentido (Dubet, 2002: 156)64, gerando,

62

Direitos, liberdades e garantias pessoais (artigos 24.º a 47.º); Direitos, liberdades e garantias de participação
política (artigos 48.º a 52.º); Direitos, liberdades e garantias dos trabalhadores (artigos 53.º a 57.º); Direitos e deveres
económicos, sociais e culturais (artigos 58.º a 79.º).
63

A “Semana Cultural”, nas suas seis edições, tem constituído um espaço fora da sala de aula em que os alunos têm
a oportunidade de mostrar os trabalhos que desenvolvem ao longo do ano lectivo.
64

“L'épreuve du travail de professeur ne consiste pas seulement à établir un ordre scolaire (...). L'enseignant doit
aussi obtenir l'adhésion subjective des élèves, afin qu'ils entrent dans les univers intellectuels qui leur sont proposés.
En effet, le travail scolaire ne consiste pas seulement à aligner des heures de cours, à apprendre des leçons et à
respecter des règles, il faut aussi que le sujet s'y engage et donne sens à cette activité. Pour le dire simplement, il faut
que les élèves soient motivés.” (Dubet, 2002 : 156).
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desse modo, níveis de interesse, responsabilidade e disciplina mais elevados (ver focus
groups H: p. 100).

Acontece que a participação dos alunos na vida da EP-ASAS, circunscrevendo-se
basicamente à sala de aula e a actividades que dela decorrem, como é o caso dos
projectos de turma e da eleição do delegado e subdelegado de turma (gráfico LIV: p. 99),
não é suficientemente forte de modo a estreitar a relação entre estes e a escola e, dessa
maneira, a prevenir situações de desinteresse, irresponsabilidade e indisciplina que
condicionam severamente as aprendizagens.

4.9 – Pontos Fortes e Pontos Fracos identificados pelos Alunos
Numa avaliação final sobre o funcionamento da escola, os alunos identificam, como
pontos fortes, a maneira como são dadas as aulas, a maneira como é feita a avaliação
nas várias disciplinas, a relevância dos projectos de turma na sua formação, as
actividades que compõem a semana cultural. Como pontos fracos, a relação da Direcção
com os alunos, a aplicação da justiça na escola, bem como as visitas de estudo.

Esta apreciação final confirma, no geral, o que os alunos já tinham manifestado
anteriormente (ver ponto 4.4):

a) uma avaliação positiva global em relação à maneira como são dadas as aulas, à
maneira como é feita a avaliação nas várias disciplinas, à relevância dos projectos de
turma na sua formação e às actividades que compõem a semana cultural. Mesmo
assim, nos vários focus group, os alunos não deixaram de fazer alguns reparos em
relação à maneira como são dadas as aulas, referindo (focus groups G: p. 91) que
“alguns professores deviam mudar as suas maneiras de dar aulas (…) se juntarmos a dificuldade dos
alunos com o professor não saber dar aulas, é claro que a aula vai ficar uma barafunda (…)”.há
professores que já tão demasiado formatados a darem a matéria daquela maneira… e isso não quer dizer
que vá funcionar connosco, não quer dizer porque funcionou com dez turmas que vá funcionar connosco ou
que vá funcionar com outras cinco (…) é bom quando os professores são flexíveis ao… ao modo de… de
dar a matéria, percebem que ok, não dá por aqui vou tentar por outro lado e às vezes há professores que
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não, que têm um método de ensino e não querem mudar e depois há outros que têm a capacidade de serem
flexíveis pra mudar a metodologia da… da matéria. (…) sendo este curso um curso prático, ainda existe
muita teoria. Os professores… a metodologia que os professores utilizam é mais teórica e não prática , em
certas disciplinas a teoria é de grande exagero.”

O mesmo no que toca aos projectos de turma, assinalando (focus groups D: p. 84)
que
“(…) A matéria dos projectos de turma não tem nada a ver com o que a gente dá aqui nas aulas, com o
nosso curso, nada a ver mesmo (…)”.“(…) poderíamos ter outros projectos que tivessem mais a ver com a
matéria que nós damos, com as nossas disciplinas, e isso não acontece.”

b) uma avaliação negativa no que concerne à relação da Direcção com os alunos, à
aplicação da justiça na escola e às visitas de estudo. Sobre a Direcção, é realçada a
relação distante que este órgão mantém com os alunos, não dando, por consequência,
as explicações que estes consideram que deveriam ser dadas, o que muitas vezes dá
azo a interpretações erradas (focus groups I: p. 102):
“(…) a direcção neste momento é como que um grande ponto de interrogação, nós tamos quase no final do
primeiro ano, ainda não tivemos muita ligação, muito conhecimento acerca dos membros da direcção, das
propostas da parte deles para nós (…) eu mal sei qual é a nossa directora da escola (…) é uma relação
que tá um bocadinho distante e… às vezes se nós observarmos bem acho que a direcção nunca vai ao nosso
encontro por motivos bons (…) nós não sabemos quem é que eles são, sabemos por alto quem são (…) as
únicas épocas em que nós os vemos, ou realmente é por motivos menos agradáveis ou é nas festas da
escola que acontecem três ou quatro vezes por ano e acho que isso não é suficiente para manter uma boa
relação alunos-direcção (…)“(…) algumas… decisões que a Direcção toma… podem ser mal-interpretadas
e … acho que a Direcção poderia dar a explicar… aos alunos o porquê (…)”.

A justiça na escola constitui, no entender dos alunos, um ponto crítico, pois a sua
aplicação, em certas situações, revela-se injusta (focus groups J: p. 103).
“(…) da roupa, os do primeiro ano tão sempre a cascar, segundo ano e terceiro ano já vêm com calções
curtinhos, saias não sei quê, mamas à mostra e eu não vejo ninguém a cascar nelas, vêm no dia a seguir
iguais, por isso acho que a justiça… (…) há dois pesos e duas medidas e vão muito pelas aparências em
vez de… irem pelo que realmente aconteceu (…)(…) No primeiro ano fiz um (…) fiz um disparate (…) eu…
uma colega e fui pa direcção, (…) lá pa lá pa cima (…) depois fizeram-me… assinar uma coisa que eu não
posso meter-me em mais nada, que se não vou expulsa da escola, e há pessoas aí que fazem trinta por uma
linha... (…) acho injusto… ter não sei quantas horas (…) e os professores mandam um trabalho que acaba
em 5 minutos e temos que ficar na escola até o final , acho isto muito injusto, depois fico a ver quê?
Passarinhos? (…) a justiça que a escola faz nem sempre é a mais… a mais coerente, às vezes a escola não
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ouve a parte do aluno, só ouve a sua parte (…) os professores não… não se dedicam a ouvir os alunos… e
acho que isso é… é uma grande falha. (…) há injustiça aqui na escola, no facto de um curso… ser mais
beneficiado que o outro (…) porem-nos professores… de outros… de outros…de outros cursos, tem, de
outras áreas pronto, a dar aulas noutros cursos… e disciplinas técnicas ainda por cima que é… uma das
bases que nós temos que ter, acho que isso é de uma… total irresponsabilidade… por parte da direcção
(…)”.

Relativamente às visitas de estudo, os alunos, embora realcem a importância das
mesmas em cursos profissionalizantes, referindo que muitas matérias tratadas em
sala de aula seriam mais facilmente apreendidas se fossem demonstradas na prática,
consideram o seu número manifestamente insuficiente, deixando perceber que se
trata de uma vertente da aprendizagem com reduzido apoio por parte da escola (focus
groups E: p. 86):
“(…) é muito importante nós termos visitas de estudo e acho que a escola não apoia muito isso, porque nós
temos muito poucas visitas de estudo (…) (…) visitas de estudo são bastante importantes porque nós
aprendemos mais a ver e… e a conhecer outros locais e… e o porquê de irmos e tudo mais do que… do que
nos tarem a falar dentro da sala, nós tamos quietos, o nosso défice de atenção é muito… é muito mais
baixo (…) (…) estamos num curso de turismo, acho que seria importante e essencial termos visitas de
estudo no… no exterior, para formação tanto a nível de história como de disciplinas técnicas (…) (…) no
nosso curso de turismo tivemos muito poucas, quase nenhumas visitas de estudo e eu acho que pelo nosso
curso nós devíamos ter mais para ter mais aprendizagem fora da escola (…) turismo é conhecer coisas
novas, não é estar enfiados numa sala de aula (…) (…) temos que dar matéria em todas as disciplinas, mas
há matérias (…)

práticas, com visitas de estudo ao exterior, que dessa forma se percebe muito

melhor (…)”.
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Conclusões
Os alunos que frequentam presentemente a EP-ASAS apresentam um assinalável desvio
etário em relação aos anos de escolaridade em que se encontram. Este desvio etário
resulta, em grande parte, do número de retenções a que foram sujeitos ao longo do seu
percurso escolar.

Considerando os prejuízos resultantes de uma política de retenção imposta pela escola,
nomeadamente os de ordem socio-afectiva, admite-se que muitos dos alunos tenham
iniciado os cursos que actualmente frequentam numa situação de forte interiorização do
insucesso escolar e, por consequência, com uma imagem muito desvalorizada de si
próprios. Imagem que a escola, apesar de tudo, parece reparar, a avaliar pelos dados em
estudos efectuados ao longo dos anos sobre os percursos escolares e de inserção
profissional dos ex-alunos.

A realidade familiar dos alunos apresenta uma grande variedade: alunos que vivem com
o pai e com a mãe, alunos que vivem só com a mãe, alunos que vivem só com o pai,
alunos que vivem com a mãe e com o padrasto, alunos que vivem com o pai e com a
madrasta e, ainda, alunos que vivem em outras tipologias familiares. Esta variedade não
surge isoladamente, ela é influenciada por profundos processos de mudança que têm
marcado a sociedade portuguesa.

Em termos de origem social, parte significativa dos alunos provém de famílias com
escassos recursos escolares e profissionais, o que não é surpreendente, visto que
Portugal, pese embora o incremento registado nos últimos anos em matéria de formação
escolar e profissional, continua no patamar inferior do elenco de países que compõem a
União Europeia.

Sobre as relações existentes na escola, os alunos consideram que há uma boa relação
entre professores e alunos, gostam do convívio com os colegas e sentem-se seguros.
Não partilham, porém, da mesma opinião no que se refere ao ambiente de turma e à
Direcção.
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Relativamente ao ambiente de turma e à sua contribuição para a aprendizagem, as
“atitudes desajustadas”, traduzidas em “posturas e comportamentos inadequados em
sala de aula” e “desobediência ao professor”, constituem, de acordo com os relatórios da
Comissão de Ética, Disciplina e Saúde, as situações comuns. Situações que assumem
significado em termos da sua frequência e que geram, apesar da sua reduzida gravidade,
um ambiente pouco propício à aprendizagem. Ambiente que é relatado por muitos
professores nas várias reuniões em que participam e a que os próprios alunos fazem
alusão, dando conta de situações de perturbação e da incapacidade de alguns professores
em gerir essas situações.

Quanto à Direcção, os alunos assinalam a reduzida receptividade a propostas para
actividades diferentes das que habitualmente são desenvolvidas e, paralelamente, a
relação distante que mantém com os alunos, ao ponto de muitos destes dizerem que não
sabem quem são as pessoas que compõem este órgão.

É a partir dos últimos anos lectivos, com a identificação de alguns casos, que o tráfico e
o consumo de droga passam a integrar o rol de preocupações dos órgãos de gestão da
escola. A eclosão do problema na EP-ASAS coincide com o aumento expressivo do
consumo de drogas registado em contexto das populações escolares a partir de 2010. O
haxixe, a canábis e o ecstasy constituem as substâncias mais consumidas e que esse
consumo é regular, o que está de acordo com o perfil assinalado pelo SICAD para os
contextos escolares.

A razão mais apontada pelos alunos para a escolha do ensino secundário profissional
prende-se com o trabalho. Entendem que o ensino profissional proporciona mais
oportunidades em termos de trabalho futuro e, por isso, a grande expectativa que têm é
que este subsistema de ensino lhes forneça os conhecimentos e competências
necessários para o exercício da vida profissional.

Embora seja globalmente positiva a avaliação que os alunos fazem das várias dimensões
do curso (matéria dada de um modo geral interessante, boa preparação para a vida
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profissional, instrumentos de avaliação geralmente adequados, professores de um modo
geral bem preparados do ponto de vista do conhecimento e do ponto de vista
pedagógico), é em relação aos projectos de turma e, especialmente, às visitas de estudo
e ao tratamento dado aos alunos por parte dos professores que a crítica se faz sentir de
maneira mais vincada.

No que diz respeito aos projectos de turma, a crítica centra-se, por um lado, no
desfasamento de alguns projectos em relação à Área de Educação Formação dos cursos
ministrados e, por outro lado, no seu carácter impositivo que condiciona o envolvimento
dos alunos na concepção e no desenrolar dos trabalhos.

Sobre as visitas de estudo, os alunos consideram que o número de visitas que tiveram
lugar ao longo do ano lectivo é insuficiente, não deixando de realçar a importância de
que as mesmas se revestem em cursos profissionalizantes.

Relativamente ao tratamento dado aos alunos por parte dos professores, é apontada a
falta de equidade que se faz sentir no quotidiano da sala de aula, na forma como é
aplicada a justiça e nas avaliações.

No que concerne às dificuldades sentidas, os alunos indicam que essas dificuldades se
prendem, na maior parte dos casos, com disciplinas das componentes científica e
sociocultural dos cursos. Sublinham que as dificuldades se acentuam à medida que se
acentua o pendor teórico das disciplinas e, ao mesmo tempo, apelam a uma maior
flexibilidade dos professores em matéria de metodologias utilizadas, bem como a um
tratamento mais personalizado dado a cada aluno.

Em termos de mobilidade escolar futura, o que leva os alunos a manifestar vontade de
mudar de escola prende-se com razões que se encontram à margem das questões
centrais da acção educativa (longa distância entre o local de residência e a escola,
nomeadamente). O que, aliás, está de acordo com a avaliação positiva da maior parte
das dimensões do curso, nomeadamente as que dizem respeito ao saber dos professores
e à sua qualidade pedagógica.
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Parece, assim, não estar em causa o curso e a sua qualidade, não surpreendendo que o
número de alunos que manifesta vontade de mudar de curso seja inferior ao número de
alunos que manifesta vontade de mudar de escola.

Em matéria de expectativas em relação ao futuro escolar, 2/3 dos alunos manifestam
vontade de continuar a estudar após a finalização do curso que frequentam. Estes
resultados estão em linha com os resultados globais dos cursos profissionalizantes, mas
muito abaixo dos resultados dos cursos científico-humanísticos. Os cursos
profissionalizantes, ao conferirem dupla certificação (escolar e profissional), apresentam
uma elevada a percentagem de alunos cuja expectativa é deixar de estudar e ingressar no
mercado de trabalho.

No que se refere às perspectivas profissionais de médio prazo, o que sobressai, nas
indicações dadas pelos alunos, é a grande incerteza. O que não é de estranhar, tendo em
conta a forte mudança que tem vindo a ocorrer no mundo do trabalho e que parece
apontar para um novo paradigma em que o futuro passa a estar completamente em
aberto.

Os resultados sobre a vida associativa dos alunos, fora do contexto escolar, dão conta de
um nível de participação muito reduzido, seja em termos de associativismo recreativo,
religioso, desportivo e de solidariedade, seja em termos de associativismo cívico e
político (associações políticas, associações ecologistas, associações de defesa de direitos
humanos).

O mesmo sucede em contexto escolar. É escassa a participação e o envolvimento dos
alunos na vida da escola. Ela circunscreve-se, basicamente, à sala de aula e às
actividades que dela decorrem, como é o caso dos projectos de turma e da eleição do
delegado e subdelegado de turma, o que não é suficientemente forte de modo a estreitar
a relação entre os alunos e a escola e, dessa maneira, a prevenir situações de
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desinteresse, irresponsabilidade e indisciplina que condicionam severamente as
aprendizagens65.

Constituindo o associativismo um indicador importante para aferir da disposição dos
indivíduos em assumir e exercer os direitos, as liberdades e garantias que as sociedades
democráticas proporcionam, cabe à escola cultivar essa disposição enquanto espaço de
educação para a cidadania.

A reduzida participação na vida da escola, a par da escassez de visitas de estudo, da
falta de equidade que se faz sentir no quotidiano da sala de aula por parte de alguns
professores na relação que mantêm com os alunos, do desfasamento de alguns projectos
de turma em relação à Área de Educação e Formação dos cursos, do carácter impositivo
de alguns desses projectos, do excessivo pendor teórico de algumas disciplinas, da
reduzida flexibilidade de alguns professores em matéria pedagógica, da arbitrariedade
em termos de aplicação da justiça, da relação distante que a Direcção mantém com os
alunos e da sua reduzida receptividade a propostas para actividades diferentes das que
habitualmente são desenvolvidas, constituem, no entender dos alunos, factores que
condicionam a sua aproximação à escola e, nessas circunstâncias, impedem uma relação
mais estreita com os saberes e os modos de autoridade propostos.

65

A participação de representantes dos alunos na elaboração do Projecto Pedagógico da escola, nas
reuniões do Conselho Pedagógico, na Comissão de Ética, Disciplina e Saúde, na elaboração e explicação
aos colegas do Regulamento Interno, bem como a criação de condições que facilitem o ressurgimento da
Associação de Estudantes e, ainda, o desenvolvimento de iniciativas que confiram aos alunos a
oportunidade de mostrarem os seus trabalhos (dentro e fora da escola), à semelhança do que sucede com a
Semana Cultural, são formas possíveis de aproximar os alunos da escola.
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Anexo I
Diagrama da Fundação Monsenhor Alves Brás
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Anexo II
Inquérito por Questionário – Focus Groups
Resultados
(Quadros e Gráficos)
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FOCUS GROUPS A:
DIFICULDADES
MANIFESTADAS
PELOS ALUNOS

P – Nas respostas dadas ao questionário, os alunos manifestaram
dificuldades em pagar os transportes para se deslocarem para a escola, bem
como dificuldades na compra de livros e outros materiais escolares. Quanto
à compra de alimentos, quase todos responderam não ter dificuldades. No
entanto, em resposta à pergunta se têm conhecimento de colegas com
dificuldades alimentares por escassez de recursos, o número de alunos que
afirma ter conhecimento é significativo. Como é que isto se explica?

CATEGORIAS: DESCONFORTO – VERGONHA

 Focus Group 1 – Resposta: “(…) perguntar ao aluno que tem dificuldades se ele
realmente passa fome ou se não passa acho que é um bocado…, não é
perturbador, mas… vai pô-lo numa situação um bocado desconfortável e eu acho
que isso não o levará a admitir que se calhar passa dificuldades (…).
 Focus Group 2 – Resposta: “Pela vergonha, eu acho, porque uma pessoa não
vai dizer, acho que nenhuma pessoa quer dizer que tem dificuldades
alimentares.”
 Focus Group 3 – Resposta:“(…) essa pessoa pode não querer admiti-lo, ou por
vergonha ou não querer meter lá no papel, mesmo que seja anónimo, não
querendo mostrar (…)”.
 Focus Group 4 – Resposta: “(…) se as pessoas quando lhes é perguntado
directamente dizem que não têm problemas, mas depois há outras pessoas que
têm conhecimento, se calhar é porque as próprias pessoas que passam por
problemas ali… que não têm dinheiro para comprar alimentos têm vergonha de o
admitir .”
 Focus Group 6 – Resposta: “(…) as pessoas são capazes de ter vergonha de
dizer… ao resto das pessoas que não têm dinheiro para comprar certas… coisas
que se calhar precisam e depois acabam por se fechar um bocadinho (…)”.
 Focus Group 7 – Resposta: “(…) Pode ser por vergonha .”
 Focus Group 4 – Resposta: “(…) que há muitas pessoas aqui na escola que
têm… falta de comida, eu já assisti a alguns casos.”
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CATEGORIAS: DISCIPLINA, ORDEM, GESTÃO DA SALA DE AULA E ORGANIZAÇÃO

FOCUS GROUPS B:
AMBIENTE DE
TURMA E
APRENDIZAGEM

P – O questionário colocava a questão de saber se o ambiente de
turma contribui para a aprendizagem dos alunos. Qual é a vossa
avaliação? Que explicações encontram para essa vossa avaliação?
Será que essas explicações estão relacionadas com o comportamento
dos alunos? Será que essas explicações estão relacionadas com a
forma como os professores gerem o funcionamento da turma?

 Focus Group 1 – Resposta: “(…) nós já sabemos como nos devemos comportar
com alguns professores, enquanto há outros que são mais…, prontos, que não
nos chamam tanto a atenção (…)”.
 Focus Group 2 – Resposta: “(…) ambos estão relacionados porque muitas das
vezes os alunos não se comportam como deve ser, mas também os professores
não têm medidas extremas, ou seja… deixam o acumular das situações e depois
chega uma certa altura em que já ninguém se entende, já ninguém tem paciência
para ninguém e depois aí é que acontece realmente as punições (…)”.
 Focus Group 3 – Resposta: “(…) se a turma for barulhenta, que isso faz parte
não é, como a nossa por exemplo tem os seus momentos… também há quem tenha
dificuldades em conseguir… conseguir concentrar-se e aprender, mas isso
também tem, temos que ter ajuda da parte do professor, porque é para isso que
eu acho que eles também tão lá, para tentar manter a disciplina (…)”.
 Focus Group 4 – Resposta: “Há alguns professores que sabem pegar na turma
e faze-la trabalhar e outros… estão a marimbar-se e toleram coisas demais.”
 Focus Group 5 – Resposta: “(…) também tem a ver com os professores, a
maneira como os professores dão a aula, que é um elemento importante para
também a turma ter um bom desempenho (…)”.
 Focus Group 6 – Resposta: “(…) depende… de ambos [risos] porque a turma é
sempre a mesma embora barulhenta, mas há professores… que orientam melhor
as aulas que outros (…)”.
 Focus Group 7 – Resposta: “(…) os professores às vezes são muito
benevolentes quanto ao barulho e a desorganização que os alunos são capazes de
fazer dentro de uma sala de aula e isso… impede… os outros de quererem
aprender (…)”.
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CATEGORIAS: TRÁFICO, CONSUMO, DROGAS LEVES,
DROGAS PESADAS, AJUDA

FOCUS GROUPS C:
TRÁFICO E CONSUMO
DE DROGA

P – O tráfico e o consumo de droga foi uma das questões colocadas no
questionário. O que é que sobre esta matéria vos apraz dizer?



Focus Group 1 – Resposta: “(…) há consumo fora da escola, não creio que
haja tráfico (dentro da escola ou fora da escola, nas suas redondezas)(…)”.



Focus Group 3 – Resposta: “(…) Toda a gente sabe… isso é uma coisa que
a escola que acho que tá a par, não é… tráfico não sei, nunca assisti, agora
que fumam coisas (…)”.



Focus Group 4 – Resposta: “Dentro da escola não tenho conhecimento,
fora da escola tenho, do consumo (…)”.



Focus Group 6 – Resposta: “(…) se as pessoas consomem dentro ou fora
da escola, se é fora da escola eu acho que a escola não tem nada a ver com
isso, o que eles fazem ou deixam de fazer porque é a vida deles, eles é que
sabem o que é que eles querem fazer na vida deles (…)”.



Focus Group 7 – Resposta: ”(…) é um assunto demasiado delicado porque
para nós falarmos nisso tínhamos que dizer as pessoas (…)”.



Focus Group 3 – Resposta: “(…) o habitual é a erva e o polén (…) drogas
mais pesadas, que eu… que eu tenha percebido acho que não .”



Focus Group 4 – Resposta: “(…) que eu tenha conhecimento só das drogas
leves que se fumam, mais nada… haxixe e erva.”



Focus Group 6 – Resposta: “(…) eu tenho a certeza absoluta porque eu
conheço a maior parte dos alunos desta escola, que ninguém trafica nada
nem seja o que for.”



Focus Group 7 – Resposta: ”(…) nós sem ser na escola lidamos com isso
no nosso dia-a-dia, por isso para nós… para quem tá de fora, os mais
velhos, talvez isso seja uma coisa muito grave e nós temos consciência de
que é, mas para nós isso já se tornou normal, nós é que temos que ter aquela
força de vontade, dizer que não… e ajudar aqueles que… que… dizem que
sim . ”
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GRÁFICO XXX
ALUNOS SEGUNDO O MEIO UTILIZADO PARA A DESLOCAÇÃO PARA A ESCOLA
(2015)
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GRÁFICO XXXII
ALUNO POR CURSO SEGUNDO O GRAU DE SATISFAÇÃO GERAL EM RELAÇÃO À ESCOLA
(2015)

75

67
58
50

47

47

ASC
TAI

38

TT
TAE
25

24

22

18
11

12

12

66

5

5
2
0

0

0
1

2

3

- 81 -

4

5

Gabinete de Desenvolvimento Estratégico
Práticas Educativas no Ensino Secundário Profissional: Escola Profissional de Agentes de Serviço e Apoio Social
Estudo de Caso

- 82 -

Gabinete de Desenvolvimento Estratégico
Práticas Educativas no Ensino Secundário Profissional: Escola Profissional de Agentes de Serviço e Apoio Social
Estudo de Caso

- 83 -

Gabinete de Desenvolvimento Estratégico
Práticas Educativas no Ensino Secundário Profissional: Escola Profissional de Agentes de Serviço e Apoio Social
Estudo de Caso

CATEGORIAS: PROJECTO DE TURMA, AUTONOMIA, TRABALHO EM EQUIPA

FOCUS GROUPS D:
PROJECTOS DE
TURMA E FORMAÇÃO
DOS ALUNOS

P – Como é que encaram os projectos de turma? No vosso entender,
os projectos de turma que têm sido desenvolvidos são relevantes para
a formação dos alunos?

 Focus Group 1 – Resposta: “(…) certos projectos são importantes para a
nossa formação. Eu vou só frisar o deste ano que foi os da… instituição. Acho
que foi muito bom para nós. Deu para perceber como é que as instituições
funcionam, o que elas precisam .”
 Focus Group 3 – Resposta: “(…) projectos de turma… acho que dá pa ver
outro ponto de visto do que… do que é a nossa profissão, do que vai ser
futuramente a nossa profissão.”
 Focus Group 5 – Resposta: “(…) Poderíamos ter outros projectos que
tivessem mais a ver com a matéria que nós damos, com as nossas disciplinas, e
isso não acontece.”
 Focus Group 6 – Resposta: “(…) tanto os projectos de turma do ano passado
como deste ano… foram… foram bons para nós porque conseguimos trabalhar
em equipa e conseguimos aprender… aprender e meter em prática tudo aquilo
que aprendemos nas aulas.”
 Focus Group 7 – Resposta: “(…) A matéria dos projectos de turma não tem
nada a ver com o que a gente dá aqui nas aulas, com o nosso curso, nada a ver
mesmo (…)”.
 Focus Group 1 – Resposta: “(…) estes projectos que têm sido realizados são
importantes, apesar de não nos darem muita margem, nem de escolha nem de
tempo, porque estão sempre a fazer muita pressão em cima de nós e acho que
nos deviam deixar voar mais nos projectos, que é coisa que não nos deixam. ”
 Focus Group 6 – Resposta: (…) obriga a turma toda a juntar-se e a ter ideias
e a falar e a ajudar a angariar dinheiro, a angariar outro tipo de coisas e acho
que ajuda imenso (…)”.
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FOCUS GROUPS E:
VISITAS DE ESTUDO

P – A quantidade e a importância da visitas de estudo na formação
dos alunos foi uma questão colocada no questionário. Atendendo ao
curso que frequentam, consideram as visitas de estudo que ocorreram
ao longo do ano lectivo em número suficiente? E qual a sua
importância em termos da vossa formação?

 Focus Group 1 – Resposta: “(…) é muito importante nós termos visitas de
estudo e acho que a escola não apoia muito isso, porque nós temos muito
poucas visitas de estudo (…)”.

CATEGORIAS: VISITAS DE ESTUDO, TEORIA, PRÁTICA

 Focus Group 3 – Resposta: “(…) tamos a tirar o curso de técnico de apoio à
infância, se for uma visita por exemplo a uma creche, onde nós vamos ter que
lidar com crianças, vai-nos interessar muito mais, porque vamos ter que pôr em
prática todo o conhecimento que estamos a adquirir nas aulas (…)”.
 Focus Group 4 – Resposta: “(…) visitas de estudo são bastante importantes
porque nós aprendemos mais a ver e… e a conhecer outros locais e… e o
porquê de irmos e tudo mais do que… do que nos tarem a falar dentro da sala,
nós tamos quietos, o nosso défice de atenção é muito… é muito mais
baixo (…)”.
 Focus Group 5 – Resposta: “(…) no nosso curso de turismo tivemos muito
poucas, quase nenhumas visitas de estudo e eu acho que pelo nosso curso nós
devíamos ter mais para ter mais aprendizagem fora da escola (…) turismo é
conhecer coisas novas, não é estar enfiados numa sala de aula (…)”.
 Focus Group 6 – Resposta: “(…) estamos num curso de turismo, acho que
seria importante e essencial termos visitas de estudo no… no exterior, para
formação tanto a nível de história como de disciplinas técnicas (…)”.
 Focus Group 7 – Resposta: “(…) nós para sermos bons profissionais de
turismo… não é só o teórico que é o essencial, é verdade, mas temos que
praticar e esta área é muito de prática, nunca de… tão teórico como é nesta
escola e essas visitas de estudo não é para passearmos, quando fazemos visitas
de estudo, a nossa turma, neste caso por exemplo, nós é que fazemos a visita de
estudo, nunca nos é feita uma visita de estudo e acho que isso nos ajuda
muito (…)”.
 Focus Group 1 – Resposta: “(…) temos que dar matéria em todas as
disciplinas, mas há matérias (…) práticas, com visitas de estudo ao exterior,
que dessa forma se percebe muito melhor (…)”.
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CATEGORIAS: EQUIDADE, DISCRIMINAÇÃO, JUSTIÇA, COMPORTAMENTO, DISCIPLINA, ROTULAGEM

FOCUS GROUPS F:
TRATAMENTO DADO
AOS ALUNOS POR
PARTE DOS
PROFESSORES

P – Nas respostas dadas ao questionário, chamou a atenção o
tratamento dado aos alunos por parte dos professores. O que se quis
saber é se esse tratamento é feito sem discriminação, com equidade.
Qual é a vossa avaliação sobre a maneira como os professores tratam
os alunos?

 Focus Group 1 – Resposta: “(…) os professores têm uma boa ligação com os
alunos, não tenho razão de queixa.”
 Focus Group 2 – Resposta: “(…) Há professores que sim, que sabem dividir
as coisas e… tratam todos de forma igual e…e… respeitam os alunos, enquanto
que há outros que conseguem fazer com que os alunos sintam que… há uns que
gostam mais, coisa que o professor deveria… não deixar transparecer (…)”.
 Focus Group 3 – Resposta: “(…) os professores tratam os alunos… da forma
como eles também fazem por ser tratados (…) acho que muitas das vezes os
alunos se queixam que os professores… os discriminam ou que os professores
são… dão mais atenção a outros alunos, mas o que é certo é que esses alunos
também não fazem por… por merecer essa atenção… porque muitas das vezes
quando os professores a dão, eles não querem saber… e… e depois qualquer…
qualquer, qualquer coisa serve como pretexto para dizer que os professores…
têm preferidos (…)”.
 Focus Group 4 – Resposta: “(…) acho que algumas professoras apanham
alguns alunos por ponta, como se costuma dizer (…) os professores tal como
nós são pessoas e eles têm… ganham mais afectividade com umas pessoas do
que com outras (…)”.
 Focus Group 5 – Resposta: “(…) poderia haver uma melhor ligação entre os
alunos e os professores, ahh…, muitos professores parecem indiferentes tanto
ao nosso desempenho como à nossa avaliação (….) há alunos que têm certos
modos com certos professores, sei que há professores que dizem que há alunos
muito mal educados, que faltam ao respeito mas, como é que eu hei-de dizer, há
professores também que faltam ao respeito inclusive, gritam para nós,
apontam-nos o dedo, dizem-nos que tivemos uma má educação em casa e acho
que isso não é correcto por parte dos professores (…)”.
 Focus Group 7 – Resposta: “(…) desde o primeiro ano foram rotulados, são
uma espécie quase de alvo, quando acontece alguma coisa é aquele aluno, que
até pode não estar envolvido (…), um aluno que comece mal, é muitas vezes
considerado mau para todo o sempre, o contrário também é verdade (…)”.
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CATEGORIAS: METODOLOGIA, PEDAGOGIA, FLEXIBILIZAÇÃO, PERSONALIZAÇÃO, TEORIA, PRÁTICA

FOCUS GROUPS G:
DISCIPLINAS EM QUE
OS ALUNOS
MANIFESTAM MAIS
DIFICULDADES

P – Nas respostas dadas ao questionário, os alunos apontaram várias
disciplinas em que sentem mais dificuldades. Na vossa opinião, essas
dificuldades resultam de quê? Das próprias matérias? Das
metodologias utilizadas pelos professores? De outros factores?
Quais?

 Focus Group 1 – Resposta: “(…) acho que alguns professores deviam mudar
as suas maneiras de dar aulas (…) se juntarmos a dificuldade dos alunos com o
professor não saber dar aulas, é claro que a aula vai ficar uma barafunda
(…)”.
 Focus Group 3 – Resposta: “(…) é… a junção de tudo porque se eu não, não
gostar tanto de uma disciplina e não gostar tanto de uma matéria também acho
que é da função do professor, visto que observa isso nos alunos, motivá-los,
para que eles passem a… a… a se calhar estar mais interessados na matéria
(…) há professores que já tão demasiado formatados a darem a matéria
daquela maneira… e isso não quer dizer que vá funcionar connosco, não quer
dizer porque funcionou com dez turmas que vá funcionar connosco ou que vá
funcionar com outras cinco (…) é bom quando os professores são flexíveis
ao… ao modo de… de dar a matéria, percebem que ok, não dá por aqui vou
tentar por outro lado e às vezes há professores que não, que têm um método de
ensino e não querem mudar e depois há outros que têm a capacidade de serem
flexíveis pra mudar a metodologia da… da matéria.”
 Focus Group 4 – Resposta: “(…) algumas matérias são mesmo difíceis de si…
e depois se os professores também não souberem… arranjar uma forma de…
prontos… de explicar um bocadinho mais fácil, tentarem que a gente aprenda
aquilo, ainda pior. (…) da maneira como os professores dão a aula, no inicio
do ano nós tivemos um caso que… nós não tavamos a conseguir acompanhar o
ritmo de uma das professoras, falamos com ela e as coisas mudaram e as coisas
acabaram por correr bem (…)”.
 Focus Group 5 – Resposta: “(…) as matérias aqui acho que… pronto…
puxam um bocado por nós, temos que estar bastante atentos, por vezes isso não
acontece e quando não acontece isso… o professor deixa… esquece-nos e
continua a dar a matéria (…) sendo este curso um curso prático, ainda existe
muita teoria. Os professores… a metodologia que os professores utilizam é
mais teórica e não prática , em certas disciplinas a teoria é de grande
exagero.”
 Focus Group 7 – Resposta: “(…) o professor interessar-se não como turma,
porque acima de tudo cada aluno é diferente (…) não tão todos ao mesmo ritmo
(…) , não focar só na matéria mas também ensinar um bocadinho da vida (…)
antes de sermos… bons alunos, temos que ser umas pessoas… temos que ser
boas pessoas (…)” .
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CATEGORIAS: INOVAÇÃO, ASSOCIATIVISMO, CIDADANIA, LIBERDADE

FOCUS GROUPS H:
PARTICIPAÇÃO
DOS ALUNOS NAS
VÁRIAS
DIMENSÕES DA
VIDA ESCOLAR

P – Das respostas dadas ao questionário, retira-se a conclusão de que é escassa
a participação dos alunos nas várias dimensões da vida escolar, seja ao nível
da elaboração e discussão do projecto pedagógico, seja ao nível do
regulamento interno, seja a outros níveis. Nomeadamente ao nível da
constituição de uma associação de estudantes. No vosso entender, a que se
deve esta escassa participação?
 Focus Group 2 – Resposta: “(…) nesta escola… existe várias regras,
vários conceitos que não deixam se calhar… os alunos explorarem um
bocado mais as suas ideias, as suas opiniões… se tão um bocadinho… eles
querem fazer alguma coisa e se for preciso não, não podem porque
pensam: será que a escola vai deixar? (…)”.
 Focus Group 3 – Resposta: “(…) o que fazem já tá um bocado batido,
este ano por exemplo a… com aquilo que houve no Natal, como é que se
chamava?... o „Concurso de Talentos‟… pronto, foi uma coisa diferente e
original (…) Por exemplo, quando nós fizemos… um teatro “O Mundo
Começou às… às…às…às 7h45” (…) e… „A Birra do Morto‟, acho que foi
giro a nossa turma ter uma participação especial no teatro da escola
porque… porque foi… também ajudou pra disciplina de sociologia (…)”.
 Focus Group 4 – Resposta: “(…) muitas pessoas se calhar pensam… eles
não sabem do que é que estão a falar, ainda são jovens, não sabem, ainda
não viveram a vida, não sabem o que é que estão a dizer… mas isso não
impossibilita nós darmos a nossa opinião (…)”.
 Focus Group 5 – Resposta: “(…) a escola nunca nos deu datas, nem…
condições e… outros elementos para podermos avançar com a associação
de estudantes (…) a associação de estudantes, em particular nesta
escola,… a escola em si não dá grande valor… poderia dar mais, porque
existe… existe uma quantidade de pessoas que gostaria de participar e
não só de estar presente nessa associação e de… e de… trabalhar na… na
associação não só em prol dos alunos mas em prol também da escola
(…)”.
 Focus Group 6 – Resposta: “(…) uma associação sem… sem pessoas
motivadas não… não chega a lado nenhum (…) o ano passado fazia parte
de uma lista que… depois foi a eleições com a lista oposta e por acaso
ganhamos e a escola sempre nos ajudou e apoiou no que queríamos (…)”.
 Focus Group 7 – Resposta: “(…) A escola é fechada e não tá aberta a
novas soluções… ponto, nós queremos fazer alguma coisa e é muito
complicado (…)”.
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CATEGORIAS: DIRECÇÃO, JUSTIÇA, MEDO

FOCUS GROUPS I:
RELAÇÃO DA
DIRECÇÃO COM
OS ALUNOS

P – A relação da Direcção com os alunos foi uma questão colocada no
questionário. Procurou-se saber se esta relação constitui um ponto forte ou um
ponto fraco do funcionamento da escola. Como é que caracterizam esta
relação?


Focus Group 2 – Resposta: “(…) A única relação que nós temos é por
exemplo se viermos com… uns calções ou seja o que for… nós só vemos
mesmo a direcção nesses casos (…) temos medo de ser, de sermos
criticados porque qualquer coisa que a gente faça… a direcção tá sempre
em cima de nós e então por essa razão acho que os alunos desistiram e
não fazem nada (….) a direcção neste momento é como que um grande
ponto de interrogação, nós tamos quase no final do primeiro ano, ainda
não tivemos muita ligação, muito conhecimento acerca dos membros da
direcção, das propostas da parte deles para nós (…)”.



Focus Group 3 – Resposta: “(…) nestes três anos que tou aqui acho que
começou a haver um pouquinho mais, mas pouco ainda… de relação
direcção-alunos e professores, ou seja, eu mal sei qual é a nossa directora
da escola (…) é uma relação que tá um bocadinho distante e… às vezes se
nós observarmos bem acho que a direcção nunca vai ao nosso encontro
por motivos bons (…) nós não sabemos quem é que eles são, sabemos por
alto quem são (…) as únicas épocas em que nós os vemos, ou realmente é
por motivos menos agradáveis ou é nas festas da escola que acontecem
três ou quatro vezes por ano e acho que isso não é suficiente para manter
uma boa relação alunos-direcção (…) a directora da escola já é uma
pessoa assim com uma certa idade, supostamente oh… pronto, e ela não
dá muito, não dá muito aparecer, não aparece muito (…)”.



Focus Group 4 – Resposta: “(…) Não sei quem é a Directora… não sei
quem é os membros da Direcção (…)”.



Focus Group 5 – Resposta: “(…) algumas… decisões que a Direcção
toma… podem ser mal-interpretadas e … acho que a Direcção poderia
dar a explicar… aos alunos o porquê (…)”.



Focus Group 6 – Resposta: “(…) a direcção tem pontos fortes como
também tem pontos fracos, tem pontos fortes porque, tal como as minhas
colegas disseram, ajudaram-nos imenso, mostraram interesse quando nós
quisemos… participar na semana cultural… os pontos fracos é… acho
que… eles às vezes não se põem na pele dos alunos (…)”.



Focus Group 7 – Resposta: “(…) A relação agora está muito mais
aberta… também por causa da [nova] Dra. … (…) agora nós sentimos
que a pessoa está muito mais presente, há uma pessoa presente, que vem
assistir às nossas aulas, se for preciso nós pedimos, precisamos de alguma
coisa: „ah venham ali ao meu gabinete (…), vamos ver o que é que
podemos fazer (…) há muita gente que tem medo (…) há muito medo da
direcção e do que é que a direcção pode fazer aos alunos por darem as
suas opiniões e as suas verdades, mas há medo a sério ao ponto de
dizerem que vão ser prejudicados em estágios ou em faltas.”
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FOCUS GROUPS J:
APLICAÇÃO DA
JUSTIÇA NA
ESCOLA

P – Outra questão levantada pelo questionário relacionava-se com a maneira
como é aplicada a justiça na escola. Procurou-se saber se esta dimensão
constituía um ponto forte ou um ponto fraco do funcionamento da escola. Qual
é o vosso entendimento?

CATEGORIAS: JUSTIÇA, INJUSTIÇA, RESPONSABILIDADE

 Focus Group 2 – Resposta: “(…) da roupa, os do primeiro ano tão
sempre a cascar, segundo ano e terceiro ano já vêm com calções
curtinhos, saias não sei quê, mamas à mostra e eu não vejo ninguém a
cascar nelas, vêm no dia a seguir iguais, por isso acho que a justiça… (…)
há dois pesos e duas medidas e vão muito pelas aparências em vez de…
irem pelo que realmente aconteceu (…) horas para repor… acho injusto…
ter não sei quantas horas (…) e os professores mandam um trabalho que
acaba em 5 minutos e temos que ficar na escola até o final , acho isto
muito injusto, depois fico a ver quê? Passarinhos?”
 Focus Group 3 – Resposta: “(…) No primeiro ano fiz um (…) fiz um
disparate (…) eu… uma colega e fui pa direcção, (…) lá pa lá pa cima (…)
depois fizeram-me… assinar uma coisa que eu não posso meter-me em
mais nada, que se não vou expulsa da escola, e há pessoas aí que fazem
trinta por uma linha... (…) eu não faltei ao respeito à stora, fui um pouco
mal educada mas eu tinha a razão… e olhe… e depois eu agora não posso
meter em nada, já viu a minha vida, e há pessoas aí que fazem bué porcaria
e não acontece nada (…) uns são filhos outros são enteados .”
 Focus Group 4 – Resposta: “(…) eu no principio do ano discuti com a
XXXX ali no átrio e eu fui logo chamada na semana a seguir para ir à…
para ir à… aquilo que são representantes de tudo o que se passa de mal na
escola, de castigos, é como se tratassem das faltas disciplinares e eu fui
logo lá chamada e tive que assinar um papel, a minha mãe teve que vir cá
e… só por causa de ter discutido com a XXXX e nos termos dito uns
nomes feios (…)”.
 Focus Group 5 – Resposta: “(…) a justiça que a escola faz nem sempre é
a mais… a mais coerente, às vezes a escola não ouve a parte do aluno, só
ouve a sua parte (…) os professores não… não se dedicam a ouvir os
alunos… e acho que isso é… é uma grande falha.”
 Focus Group 6 – Resposta: “(…) … já me aconteceu muitas vezes eu ir
pa rua, enquanto mais de metade da turma que são raparigas tá a falar e só
porque eu tenho uma voz de homem e eu é que tenho uma voz mais grossa
eu é que vou para a rua (…) os stores diferenciam um bocado na escola
o… os rapazes das raparigas (…)”.
 Focus Group 7 – Resposta: “(…) há injustiça aqui na escola, no facto de
um curso… ser mais beneficiado que o outro (…) porem-nos
professores… de outros… de outros…de outros cursos, tem, de outras
áreas pronto, a dar aulas noutros cursos… e disciplinas técnicas ainda por
cima que é… uma das bases que nós temos que ter, acho que isso é de
uma… total irresponsabilidade… por parte da direcção (…)”.
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Anexo III
Focus Group – Guião
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GUIÃO

SATISFAÇÃO
EM RELAÇÃOI
AO CURSO

SATISFAÇÃO EM RELAÇÃO À EP-ASAS

CARACTERIZAÇÃO SOCIAL

SECÇÕES DO
QUESTIONÁRIO

DIMENSÕES DA
VIDA ESCOLAR QUE
SUSCITAM DÚVIDAS

QUESTÕES A DISCUTIR NOS FOCUS GROUPS

Nas respostas dadas ao questionário, os alunos
manifestaram dificuldades em pagar os transportes para
se deslocarem para a escola, bem como dificuldades na
DIFICULDADES
MANIFESTADAS
PELOS ALUNOS

compra de livros e outros materiais escolares. Quanto à
compra de alimentos, quase todos responderam não ter
dificuldades. No entanto, em resposta à pergunta se têm
conhecimento de colegas com dificuldades alimentares,
o número de alunos que afirma ter conhecimento é
significativo. Como é que isto se explica?
O questionário colocava a questão de saber se o
ambiente de turma contribui para a aprendizagem dos

AMBIENTE DE
TURMA E
APRENDIZAGEM

alunos. Qual é a vossa avaliação? Que explicações
encontram para essa vossa avaliação? Será que essas
explicações estão relacionadas com o comportamento
dos

alunos?

Será

que

essas

explicações

estão

relacionadas com a forma como os professores gerem o
funcionamento da turma?

TRÁFICO E
CONSUMO DE
DROGA

PROJECTOS DE
TURMA E
FORMAÇÃO DOS
ALUNOS

O tráfico e o consumo de droga foi uma das questões
colocadas no questionário. O que é que sobre esta
matéria vos apraz dizer?

Como é que encaram os projectos de turma? No vosso
entender, os projectos de turma que têm sido
desenvolvidos são relevantes para a formação dos
alunos?
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A quantidade e a importância da visitas de estudo na
formação dos alunos foi uma questão colocada no

SATISFAÇÃO EM RELAÇÃO AO CURSO

VISITAS DE ESTUDO

questionário. Atendendo ao curso que frequentam,
consideram as visitas de estudo que ocorreram ao longo
do ano lectivo em número suficiente? E qual a sua
importância em termos da vossa formação?

Nas respostas dadas ao questionário, chamou a atenção
o tratamento dado aos alunos por parte dos professores.
TRATAMENTO
DADO AOS ALUNOS
POR PARTE DOS
PROFESSORES

O que se quis saber é se esse tratamento é feito sem
discriminação, com equidade. Qual é a vossa avaliação
sobre a maneira como os professores tratam os alunos?

Nas respostas dadas ao questionário, os alunos
apontaram várias disciplinas em que sentem mais
DISCIPLINAS EM
QUE OS ALUNOS
MANIFESTAM MAIS
DIFICULDADES

dificuldades. Na vossa opinião, essas dificuldades
resultam

de

quê?

Das

próprias

matérias?

Das

metodologias utilizadas pelos professores? De outros

CIDADANIA EM CONTEXTO
ESCOLAR

factores? Quais?

PARTICIPAÇÃO DOS
ALUNOS NAS
VÁRIAS DIMENSÕES
DA VIDA ESCOLAR

Das respostas dadas ao questionário, retira-se a
conclusão de que é escassa a participação dos alunos nas
várias dimensões da vida escolar, seja ao nível da
elaboração e discussão do projecto pedagógico, seja ao
nível do regulamento interno, seja a outros níveis.
Nomeadamente ao nível da constituição de uma
associação de estudantes. No vosso entender, a que se
deve esta escassa participação?
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