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Resumo  
 
O insucesso escolar é uma problemática que aflige e desperta atenção dos governantes, 

parceiros e dos vários actores  preocupados e interessados com este difícil fenómeno em cabo 

verde.  

 

Objectiva-se com o presente trabalho de investigação analisar os factores que 

influenciam o insucesso escolar na escola secundária polivalente “Cesaltina Ramos” para os 

alunos do terceiro ciclo tanto nas vertentes técnica como geral na lógica de buscar validar e 

sustentar ou não a hipótese inicialmente colocada. 

 

Para a construção do mesmo, valeu-se de uma postura metodológica partilhada, a 

quantitativa e qualitativa, e a que parece ser mais adaptável a natureza do próprio trabalho. 

Por isso, a partir do estudo de caso, definimos a nossa amostra dos sujeitos de pesquisa (os 

próprios alunos, director, professores) a serem inqueridos e, de seguida, elaboramos e 

aplicamos os inquéritos junto a esse publico alvo. Tarefa que não foi menos difícil.  

 

Felizmente, ficou claro que as conclusões chegadas do trabalho validaram as hipóteses 

inicialmente sustentadas. 

Para o desenho teórico, recorremos a vários autores com visões diferentes mas 

complementares, caso de Vítor Sil que do início ao fim foi recorrido, pela sua importância no 

campo da teoria de (in) sucesso escolar.  
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PRIMEIRA PARTE. 

1 Introdução 
 
A realização do trabalho subordinado ao tema “Factores e Analise do insucesso escolar 

“no ensino secundário: - Um estudo feito na Escola Secundaria Polivalente Cesaltina 

Ramos”, teve para além do cumprimento das normas estipulados no plano curricular do 

Instituto Superior de Educação de Cabo verde (ISE), para a obtenção do grau de licenciatura 

no curso de Gestão e Planeamento de Educação no vertente Gestão e Direcção Escolar. Uma 

componente motivacional muito forte, pela sensibilidade que despertou-nos a luta travada dos 

alunos e toda a comunidade educativa, no sentido diminuir os males daqueles que não 

conseguem o sucesso académico. 

 

O insucesso escolar é um fenómeno muito abrangente, generalizado, complexo, 

geralmente caracterizado pelo fraco rendimento escolar dos alunos que por razão de varia 

ordem não puderam alcançar resultados satisfatórios no decorrer ou no final de um 

determinado período escolar. 

 

A complexidade do insucesso escolar é sentida e se nota a culpabilização dos diferentes 

actores presente no processo educativo em que: os pais culpam os docentes do baixo nível de 

formação que condiciona o aproveitamento escolar dos filhos: os docentes culpabilizam os 

alunos que não estudam que não se interessa e que vem mal preparados do seio familiar. 

Também os programas, as metodologias de ensino, as instituições escolares, meio onde as 

escolas estão inseridas, as instituições de apoio social, as escolas de formação dos professores, 

as politicas do próprio Ministério da Educação, não ficam isentos de tal culpa, mostrando 

dessa forma que a questão do insucesso escolar não é um facto isolado, mas uma questão 

sistémica e que requer uma análise e tratamento transversal. 

 

1.1. Justificação da escolha do tema  

 

O tema em questão é pertinente se pensar que o desenvolvimento económico sustentável 

de um país passa necessariamente pela qualificação dos seus recursos humanos. Sendo Cabo 

verde, conforme alguns estudos, um país pobre desprovido de qualquer recurso natural, torna-
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se pertinente apostar na qualificação dos seus recursos humanos, visto que são necessárias 

para o desenvolvimento de qualquer país1.

Por isso e mais, escolhemos, este tema no sentido de dar uma visão mais clara e 

objectiva sobre o fenómeno “o insucesso escolar, isto e, os professores, alunos pais e 

encarregados de educação e sua interferência no insucesso escalar. 

 

É de extrema importância analisar esse fenómeno já que o insucesso escolar não é um 

problema individual mas sim um problema social. 

 

No que respeita a motivação pessoal pela a escolha do tema é devido à elevada taxa de 

insucesso escolar na escola objecto deste presente análise. Daí que pretendemos analisar e 

aprofundar os possíveis factores que estão na origem do insucesso escolar.  

 

Acrescenta ainda as oportunidades oferecidas pelos estágios realizados na referida escola 

que nos permitiram clarear melhor sobre essa escolha. 

 

1.2. Contextualização da problemática do insucesso escolar 

 
A realidade da escola e as suas relações com o processo de ensino aprendizagem é muito 

complexo. Esta complexidade integra entre outros, o insucesso escolar. Para muitos 

especialistas o combate ao insucesso escolar tem sido uma preocupação constante na 

educação de muitos países. 

 

De entre uma pluralidade de problemas o insucesso escolar é um dos temas que mais 

tem despertado o interesse de pesquisa por parte dos psicólogos, pedagogos, sociólogos e da 

sociedade, principalmente a partir da década de setenta, com o processo de democratização e 

massificação do ensino. Foi então que se começou a exigir que por razões económicas e 

igualitárias, encontrassem formas de garantir o sucesso de todos os alunos. 

 

Segundo Tavares (1998)2, a variável individual (preguiça, falta de capacidade ou 

interesse) deixaram de ser aceite como explicação para o abandono de muitas crianças, jovens 
 
1 Plano Nacional Desenvolvimento, 2000-2005. 
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do sistema educativo. Variáveis importantes e sofisticadas passaram a ter um peso singular 

nesta tentativa explicativa do insucesso escolar. 

A nível internacional, tornou-se um problema grave e preocupante a partir  da década de 

setenta em muitas escolas da sociologia e teorias floresceram, principalmente associadas dos 

grandes clássicos designadamente Durkeim, Marx, Weber procuram analisar a realidade 

social, através de uma perspectiva distinta e altamente esclarecedora. 

 

Se a nível internacional o problema do insucesso escolar vem sendo discutido a várias 

décadas em Cabo Verde só recentemente esse problema despertou o interesse do governo, das 

instituições educativas, da sociedade dos sociólogos educadores, professores, pais 

encarregados de educação3.

No Plano Nacional de Desenvolvimento designadamente o Plano (2002-05) que inclui o 

plano nacional do desenvolvimento do sector da educação com base no 3º grande opção na 

parte referente ao sector da educação encontra-se as linhas da política do sector educativo que 

se balizam entre outros os seguintes linhas de força a saber: 

 

♦ O fortalecimento dos valores culturais e cívicas, a melhoria da qualidade e a 

permanência da educação modernização e adequação do sistema educativo, o relacionamento 

e estruturação do sistema de formação e de aprendizagem, a gestão e sustentabilidade das 

instituição tendo em conta que Cabo Verde é um país com problema de trabalho infantil, falta 

de acompanhamentos dos pais e encarregados de educação, o mau relacionamento 

professor/aluno, a falta de qualificação de muitos docentes, o baixo nível sócio cultural entre 

outros são alguns dos factores de peso que tem contribuído para a desistência e repetência de 

muitos alunos, Tendo como consequência o insucesso escolar. As elevadas taxas de 

repetências, abandono escolar, excesso de falta, que actualmente se verificam no sistema 

educativo cabo-verdiano evidenciam a situação do insucesso escolar em cabo verde. Estes 

indicadores não reflectem apenas um problema de contorno sócio educativo, mas também tem 

implicações económicas. 

 

2 Ver o estudo realizado por este pensador no que tange a esta matéria insucesso escolar. 
3 Plano Estratégico Nacional para sector da educação-2002-2005 
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Numa sociedade como a nossa com séries de problemas sociais, económicas, muitos são 

as crianças, os adolescentes e jovens que se vêem empurrados para a vida activa, isto é, 

obrigatoriedade imposta pela necessidade de se terminarem a carreira escolar, mesma antes de 

concluir a escolaridade obrigatória, para se enquadrarem no mercado de trabalho com intuito 

de melhorar as suas condições de vida. Os alunos adolescentes e jovens que hoje repetem ou 

abandonam a escola constituirão para o país um problema muito sério. Mas se pelo contrário 

forem efectivamente bem preparados para entrarem na vida activa com uma profissão poderão 

ser agentes promotores do desenvolvimento do país amanhã. Portanto se este fenómeno do 

insucesso escolar não for combatido e tratado de forma sério o futuro do nosso país em termo 

de produção e desenvolvimento poderá de alguma forma ficar comprometido.  

 

Neste contexto é de extrema importância analisar as causas e consequências do 

insucesso escolar e analisa-la com intuito de dar um contributo e apoiar a escola na resolução 

dos seus problemas. 

 

Sendo assim, elaboramos a seguinte questão de partida: 

 

Quais os factores que influenciam o insucesso escolar dos alunos da Escola Secundária 

Polivalente Cesaltina Ramos, no terceiro ciclo? 

 

1.3. Hipóteses de investigação  

 

A partir de muitas leituras feitas e do convívio com os problemas na referida escola, 

Escola Secundaria Polivalente “Cesaltina Ramos”, permitiu-nos levantar quatro hipóteses do 

trabalho que serão confirmadas através do estudo prático.  

 

1- O insucesso escolar dos alunos da ESPCR está relacionado com o baixo 

nível sócio económico e cultural das famílias ou seja dos pais e encarregados de 

educação. 
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2- O insucesso escolar é mais elevadas nos alunos pertencente a classe mais 

desfavorecida social e economicamente do que aqueles que pertencem a classe mais 

favorecidas. 

 

3- O não acompanhamento dos pais nos estudos dos filhos é uma variável do 

insucesso escolar. 

 

4- A organização e o funcionamento da escola têm também o seu peso no 

insucesso escolar dos alunos. 

 

1.4. Objectivo do trabalho 

 

Após de decidir o tema, a contextualização do problema, e as hipóteses de 

investigação, traçamos os objectivos gerais e específicos que direccionarão o nosso 

trabalho: 

 

1.4.1.Objectivo geral 
 

Identificar e analisar os principais factores que influenciam o insucesso escolar na 

Escola Secundária Polivalente Cesaltina Ramos, terceiro ciclo, tanto para a via técnica 

como para a via geral, a partir de 2003. 

1.4.2.Objectivos específicos  
 

♦ Conhecer o papel da família no insucesso escolar dos alunos 

 

♦ Identificar as variáveis socio-económicas que influenciaram o insucesso escolar. 

 

♦ Identificar e analisar o peso do meio cultural no desenvolvimento do aluno. 

 

♦ Analisar como a organização e o funcionamento da escola pesam sobre o insucesso 

dos alunos. 
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1.5. Metodologias utilizadas 

 

Para a efectiva realização deste trabalho fizermos algumas pesquisas bibliográficas, 

recorremos as técnicas de questionário para obter dados para posterior análise tanto 

quantitativo como qualitativo. Ao traçarmos as metodologias ficaram mais claros os 

passos a dar para a concretização do trabalho com mais rigor científico. Para o tratamento 

e processamento dos dados utilizam o programa (SPSS) estatical package for social 

science. 

 

1.6. Dificuldades sentidas   

 

Se a escolha do tema não foi difícil o mesmo não se pode dizer quanto a elaboração e 

concretização do trabalho. Como todo e qualquer trabalho de investigação enfrentamos 

alguns constrangimentos e muitas vezes estiveram fora do nosso alcance daí que tivemos 

alguns constrangimentos, como por exemplo, a indisponibilidade por parte dos inquiridos 

em colaborar nas respostas do questionário. 

 

Mas essas dificuldades sentidas não foram um entrave para desistirmos do trabalho. 

A medida que as dificuldades aumentaram, tínhamos mais coragem de levar em frente a 

investigação. 

 

1.7. Estruturação do trabalho 

 

O trabalho que ora apresentamos, encontra-se dividido em Quatro Capítulos, onde

dentro de cada capítulo elucida-se melhor o trabalho a desenvolver: 

 

Parte introdutória I: E um capítulo introdutório onde mencionarmos como principais 

pontos a contextualização do problema, as hipóteses levantadas, os objectivos traçados, as 

dificuldades sentidas e as metodologias utilizadas. 
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No Capítulo I: É o capítulo teórico e conceptual do estudo onde partirmos de 

testemunho de vários autores que já realizaram estudos nessa área, com os quais permitiu-nos 

encontrar uma linha de análise para a realização do estudo prático, bem como apresentar um 

breve historial do insucesso escolar  

Capítulo II: Análise e evolução dos indicadores de rendimentos dos alunos da Escola 

Secundária Polivalente Cesaltina Ramos dos anos 2003/2006. 

Capítulo III: Direccionada para a vertente prático, um breve historial da escola, com os 

dados recolhidos, através da observação directa, da estrutura física da escola apresentamos 

ainda a análises dos dados dos inquéritos por questionários aplicados aos alunos, professores, 

Director, pais e encarregados de educação  

 

Completam o trabalho, as conclusões que chegámos, a apresentação de algumas 

recomendações para diminuir o insucesso na referida escola, bem como os anexos. 
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SEGUNDA PARTE 

 

Capítulo I: Fundamentação teórica e conceptual  

 

1.1. O insucesso escolar na perspectiva de diferentes autores  
 

O fenómeno insucesso escolar é relativamente recente. È a partir dos anos sessenta que 

encontramos as suas primeiras manifestação. 

 

O problema do insucesso escolar surgiu fundamentalmente quando a escola se tornou 

obrigatória, pois praticamente até ao século XX, dado as várias dificuldade existentes poucas 

eram as crianças que frequentavam as escolas, o fenómeno do insucesso escolar massivo 

existente inicia-se com o ensino de massa e intensifica-se com a massificação do ensino. 
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Segundo Isambert-Jamati (2004, 32)4 antes dos anos 60 do século passado a 

preocupação com o fracasso escolar maciço das crianças provenientes das denominadas 

camadas populares era diminuta, pois tal fracasso estava na “ordem das coisas” ficando 

durante bastantes anos ocultado por uma estrutura escolar que justapunha duas ideias 

educativas compartilhadas: uma popular que desembocava na vida activa e outra mais elitista, 

que preparava para os estudos superiores. 

 

O insucesso será, desta forma, uma simples consequências de inaptidão pessoal do aluno 

(Grácio, 1995; Rosa, 1997), traduzindo-se essa inaptidão do aluno ás normas da instituição 

escolar por um abandono prematuro do sistema educativo e ou pela repetências (Grácio, 

ap.cit.).     

 

Segundo Perrenoud (1999)5, no entanto desde que se passou a considerar a educação 

como um investimento, o fracasso escolar maciço tornou-se num problema social observando-

se a transformação das classes social e o desenvolvimento da escolarização.  

 

Numa concepção tradicional é o aluno que não aprende que não adquire os 

conhecimentos, as competências e as atitudes que lhe são exigidas pois é ele que não estuda, 

terá ele que tem de repetir ou terá então que desistir. 

 

“Tempos atrás o culpado do insucesso escolar era essencialmente o aluno que era 

apodado de preguiçoso “distraído desinteressado “ posteriormente acusou-se principalmente a 

escola que não reunia as condições necessárias a uma boa aprendizagem, e ainda aos 

professores que não se empenhavam ou não estavam suficientemente preparados. 

 

Assistiu-se depois uma onda de interpretações predominantes “socializantes ou políticos 

do fracasso escolar, apontando dedo as condições desagradadas do meio sócio económico da 

família do aluno ou seja as deficiências do sistema educativo em geral, como se as pessoas 

mais directamente em causa (o próprio aluno, professores, pais) fossem inocentes e pudessem 

lavar as suas mãos “incapazes de lutar conta o fatalismo imposto do exterior e de assumir as 

suas responsabilidade. 

 
4 Ver apud Vítor Síl (2004). Esta analise foi desenvolvida e aprofundada por vítor sil 
5 Ver o texto original de apud. Vítor Síl, 2004 pg., 32 . 
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Para Annamaria Rangel(1994 pag44), o insucesso escolar que conhecemos hoje é data 

de há bem poucos anos. Esta noção passou gradualmente do campo da psicologia ao da 

sociologia, porém ela não fez essa passagem em todos os locais e ao mesmo tempo. 

 

Arénilha (2000 pag264), faz um breve percurso do insucesso escolar mostrando que a 

noção do insucesso escolar foi crescendo e mobilizou o interesse dos pedagogos, e dos 

psicólogos a parir da década de setenta, quando a democratização do ensino fez crescer 

consideravelmente o numero dos alunos.    

 

1.2. Clarificação dos conceitos          
 

O conceito do insucesso escolar apresenta ainda de difícil clarificação dado a 

relatividade do mesmo em consequência do campo de análise. Segundo Vítor Síl (2004 pag 

15)6 o insucesso escolar é pois um conceito tão relativo quanto difícil de definir. Não menos 

difícil será tentar interpretar o fenómeno do insucesso escolar, analisar os factores e os 

mecanismos que o gerem, explicar e identificar as suas causas. Por isso, achamos por bem 

apresentar algumas definições do mesmo baseado em autores e dicionário. 

 

O dicionário da língua portuguesa, 2003, definem o insucesso como sendo mau 

resultado, falta de êxito referente a escola. 

De Handesheere, 1992, 7 numa primeira abordagem ao insucesso escolar, apresenta-nos 

como um conceito teórico evidente e facilmente objectivado como sendo uma situação em 

que não se atingiu um objectivo em que a criança é considerada boa ou má aluno em função 

dos resultados obtidos e dos progressos efectuadas no cumprimento dos programas de ensino.  

 

Rangel (1994)8 esclarece o conceito do insucesso escolar da seguinte forma;  

 

Oriundo da palavra francesa” échec”, utilizada no sentido de insucesso, é uma alteração 

de eschac do árabe-persa shât, que na expressão shât mat significa o “rei” está morto 

dicionário (petit Robert). 
 
6 O estudo mais aprofundado feito por esta  autor  na  sua obra-prima ficou liquida que o fenómeno do insucesso é um 
conceito longe de consenso académico e científico e também empírico.
7 Apud Vítor Síl (2004 p. 19) 
8 Baseado no estudo desenvolvido por  Vítor Sil, tentou abordar o insucesso escolar numa perspectiva conceitual histórica.
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Significa o insucesso, a falência de um projecto, bem como uma posição difícil na qual 

somos colocados pelo adversário. 

 

No campo da educacional, significa o insucesso num exame, bem como o afastamento 

da escola provocado por repetências sucessivas. 

 

È preciso sublinhar ainda que a noção do insucesso escolar como o faz Isambert-Jamati 

(1974) é uma noção relativa, ela só tem sentido no seio de uma dada instituição escolar e num 

dado momento da carreira dessa instituição. Ela é relativa aos objectivos da escola, traduzidas 

num programa, uma progressão, níveis e não uma inaptidão suposta caracterizar a criança de 

forma durável.  

 

Neste sentido, pode dizer-se que o insucesso sempre esteve presente, desde o nascimento 

da instituição escolar. Segundo Miriam P.S. Zippim Grinspum (pag. 66), a questão do 

fracasso escolar diz respeito as dificuldades de aprendizagem escolar,  estas dificuldades  

manifestam predominantemente entre crianças provenientes dos segmentos mais 

empobrecidos da sociedades.  

 

Alargando melhor esse conceito, Isabel Cabrita (1991) diz que qualquer entidade 

apresenta insucesso quando não conseguem atingir os objectivos propostos ou não acontecem 

no tempo previsto. Pode ainda (o não obstante ter conseguido os dois pressupostos anteriores) 

não existir uma adequação entre os conteúdos realizados e os objectivos das partes envolvidas 

os quais, não raramente, podem ser contraditórios.  

 

Falar do sucesso ou do insucesso escolar é por em causa não apenas os alunos, mas 

também os professores, os pais, o ambiente que rodeia a criança a instituição em si, os 

responsáveis pela educação nacional, enfim, toda a comunidade.  

 

A tentativa de explicar o conceito do insucesso escolar não termina por aí assim diremos 

que é um termo muito utilizado no âmbito do sistema de ensino-aprendizagem geralmente, 

para caracterizar o fraco rendimento escolar dos alunos que por razões de vária ordem não 

puderam alcançar resultados satisfatórios no decorrer ou no final de um determinado período 

escolar e, por conseguinte reprovam.  
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O insucesso escolar é um conceito abrangente que mostra que o aluno não atingiu os 

objectivos mínimos requeridos para concluir com êxito uma etapa da sua escolaridade. Trata-

se de um problema que tem grande impacto na vida escolar dos alunos, como também por 

exemplo a nível do sistema educativo regista-se a redução do número de alunos a atingir o 

nível superior.  

 

No âmbito social, há problemas de mão-de-obra qualificada. O governo gasta verbas 

para construir escolas, comprar equipamentos manuais escolares, mas não há retorno desta 

verbas visto que os alunos não forem capazes de se formarem afim de contribuir para a 

criação de novas riquezas no país.  

 

No plano social, alguns pensadores deste fenómeno social e educacional, mostra que as 

desigualdades escolares estão ligadas a origem social e não só os obstáculos económicos 

levam a desigualdades escolares, mas também os obstáculos culturais.9 Assente na teoria de 

reprodução social (Bordieu ap Marcel Crahay) a escola avalia as competências dos indivíduos 

segundo as normas próprias das classes dominantes como consequência as crianças das outras 

classes sociais ficam a uma distância diferente da cultura escolar e tem menos sucesso do que 

as crianças das classes privilegiadas. 

 

Na nossa cultura a repetência continua a ser uma situação traumática, dolorosa, e de 

certo modo humilhante. Uma das causas é sem dúvida a culpabilidade que recai quase senão 

completamente sobre o aluno. Raramente são discutidas outras razões possíveis. Ora o 

sucesso e o insucesso escolar não são fenómenos linear, mas como tudo que envolve a pessoa 

humana constituem processo e, como tal, com causas múltiplas. Não parece haver razão para 

que a repetência seja considerado e julgado em moldes tão personalizado. Salvo casos raros. 

O insucesso do aluno é de algum modo também o insucesso da escola, visto que se as 

aprendizagens não acontecem, ou acontecem a nível considerado insuficiente para a 

progressão na escola é, evidente que as responsabilidades devem ser partilhadas.  

 

Não pode haver 100% de culpa de um lado e 0% do outro. A própria falta de esforços do 

aluno pode ser atribuída a uma falta de motivação e esta a múltiplos factores pessoais e 

 
9 Bordieu e Passeron in apud por Annamaria Rangel 
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institucionais. Nesta corrida explicativa desta problemática deve olhar para um enfoque 

sociológico de responsabilização partilhado. A responsabilidade é assim, uma 

responsabilidade partilhada. 

 

Segundo Miriam P. S. Zippin Grinspun convém ressaltar é a influência das teorias 

psicanalista nas concepções sobre as causas das dificuldades de aprendizagem. Inicialmente 

tida como anormal escolar a criança que apresentava problemas de ajustamento ou de 

aprendizagem escolar. Passou a ser vista como “criança problema”. Se antes as dificuldades 

eram identificadas por instrumentos da medicina e da psicologia que falavam em 

anormalidades genéticas e orgânicas. Agora o são por instrumentos da psicologia clínica de 

inspiração psicanalítica, que buscam no meio no ambiente sócio-familiar as causas dos 

desajustes infantis. As causas do fracasso escolar vão desde as físicas até as emocionais e de 

personalidade passando pelas intelectuais. 

 

Assim na tentativa de inventariação destas causas, primamos pela análise dos artigos que 

Patto10 realizou onde a autora identifica uma cisão no pensamento educacional brasileiro: 

enquanto filósofos da educação e alguns pedagogos se voltaram predominantemente para 

aspecto estruturais do sistema de ensino, visando a sua qualidade, outros pedagogos e 

sobretudo psicólogo, diagnosticaram o fracasso escolar em torno das características 

biológicas, psicológicas e sociais da clientela escolar11. Até o início dos anos 60, há uma 

predominância da primeira corrente, depois, cada vez mais, as causas do fracasso escolar 

serão buscados nos alunos No início dos anos 70, a explicação para a desigualdade 

educacional entre as classes sociais, que vinha sendo objecto de estudos nos Estados Unidos 

chega ao Brasil. Basicamente, a “teoria de carência cultural “ passava a explicar tal 

desigualdade pelas diferenças do ambiente cultural em que as crianças classes” baixas e 

médias” se desenvolviam. Em sua primeira fase essa teoria afirmou que a pobreza ambiental 

nas classes médias produz deficiência no desenvolvimento psicológico infantil que seriam as 

causas das suas dificuldades de aprendizagem e de adaptação escolar. 

 

Segundo Vítor da Fonseca (pag 460)12 as dificuldades de aprendizagem não são uma 

excepção do sistema educacional. O insucesso da criança, rotulado (desleixa), é também 

 
10 Ver a obra deste autor apresentado por Miriam  
11 Patto ap Miriam P. S. zippin, pag. 73 
12 Ver o livro deste autor no qual contem uma análise mais ajustada do problema 
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resultado de outros insucessos; sociais, politicas, culturais, educacionais pedagógicas etc. As 

dificuldades de aprendizagem um problema estritamente da criança deve ceder lugar a outra 

atitude, bem mais real e concreta, ou seja considerar as dificuldades um reflexo das 

dificuldades de ensino (despedagogia). A aprendizagem humana é um processo interactivo, 

onde portanto, vários componentes se inter-relacionam genéticas, neurológicas, psicológicas, 

educacionais, sociais etc.  

 

As afirmações de que as causas do fracasso escolar até então estavam agrupadas na 

escola ou na clientela deparam-se, agora com uma outra visão do problema: a escola é 

inadequada para as crianças carentes, ou seja, uma escola supostamente adequada as crianças 

das classes favorecidas, estaria falhando ao tentar ensinar com os mesmos métodos e 

conteúdos crianças culturalmente diferentes. 

 

A escola passou a ser vista como uma instituição organizada, mantida e regida pela 

classe alta, que possui padrões diversas das crianças classes das classes pobres. 

 

Segundo Vítor da Fonseca (pag 460) 

 

“As dificuldades de aprendizagem não são uma excepção do sistema 

educacional. O insucesso da criança, rotulado (desleixa), é também resultados 

de outros insucessos; sociais, politicas, culturais, educacionais, pedagógicos 

etc. As dificuldades da aprendizagem um problema estritamente da criança deve 

ceder lugar a outra atitude, bem mais real e concreta, ou seja considerar as 

dificuldades da aprendizagem um reflexo das dificuldades de ensino. A 

aprendizagem humana é um processo interactivo, onde portanto, vários 

componentes se inter-relacionam genéticas, neurológicas, psicológicas, 

educacionais, sociais etc. Não basta, pois encarar variáveis genéticas ou 

biológicas, ignorando variáveis sócias e educacionais”. ( pag 460) 

 

O insucesso escolar é de certa forma a antevisão da desorganização social. Se a falha em 

qualquer fase da escolaridade (primaria, secundária etc.), as hipóteses no sucesso na vida 

ficam amplamente diminuídas. O insucesso é na nossa sociedade, uma profecia uma exclusão, 

por isso, torna-se urgente acabar definitivamente com ele. Uma sociedade livre e justa têm a 
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responsabilidade de fornecer aos futuros cidadãos um sistema escolar onde o sucesso não seja 

só possível, como provável. 

 

A descontrolada produção do insucesso escolar não é um problema meramente 

educacional. Trata-se de um problema social, cultural e até económico. Com o insucesso 

escolar justificam-se mais conflitos, exclusões sociais, mais prisões etc.  

 

Segundo Blackham (1968)13, um aluno é considerado mal ajustado quando se sentem de 

tal modo frustrado na satisfação das suas necessidades que não funciona intelectualmente de 

maneira efectiva e não pode satisfazer as convenções sociais e as exigências do meio 

ambiente. Daqui podemos concluir, precipitadamente, (e facilmente comprovar) que a maior 

parte dos alunos ditos “mal ajustado” provém de uma camada social onde o desenvolvimento 

intelectual, as convenções, os valores, e o meio ambiente são significativamente diferentes 

daqueles que vai enfrentar no sistema escolar, baseado no conjunto de valores de um nível 

social tido como superior ou seu. 

 

Uma das mais importantes implicações da teoria do psicólogo suíço J. Piaget, é que a 

aprendizagem mais eficiente ocorre quando o professor combina a complexidade da matéria 

com o desenvolvimento cognitivo dos seus educandos, tendo em mente que nem todos os 

alunos de uma turma / classe estão no mesmo ponto do seu desenvolvimento intelectual.14 

1.3. Evolução histórico da análise do fracasso escolar  
 

Como ficou claro até então, desde de sempre o fenómeno do insucesso escolar fez parte 

da agenda e preocupações dos pesquisadores e estudiosos dos factos sociais.  

 

Para a teoria psicológica, cada aluno possui características individuais, sendo eles os 

responsáveis pelo sucesso ou insucesso escolar. As diferenças individuais, legitimadas pela 

psicologia, eram identificadas através da mensuração, de aptidões intelectuais, prontidão para 

a aprendizagem, inteligência. São essas dificuldades e diferenças individuais que explicam as 

diferenças do rendimento escolar. A função da escola seria adaptar os alunos á sociedade, 

 
13 Vero texto original de  Apud Jorge Augusto (pag 48), 
14 Ap, Jorge Augusto, pag 25 
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segundo suas aptidões e características individuais. O fracasso do aluno explica se por sua 

incapacidade de adaptar-se, ajustar se ao que lhe é oferecido. 

No caso dos antropólogos, a explicação engendrada pela psicologia educacional (norte 

americana) nos anos 60/70 para o problema das desigualdades sociais da escolarização 

necessitam de reparos e algumas correcções. Nos estudos que se desenvolveram a partir dessa 

teoria psicológica, o fracasso escolar era devido a influências de factores extra-escolares no 

rendimento escolar dos alunos. Quanto as características psicológicas das crianças pobres, os 

estudos conduzidos nos anos 70 oscilavam entre a tese do deficit e diferença. A causa 

principal do fracasso escolar encontrava se no aluno, cabendo a escola uma parcela de 

responsabilidade por não se adequar a esses alunos. Nessa teoria da carência cultural, a 

análise do fracasso escolar das camadas populares e a busca de soluções devem ser tratados 

pela escola, cuja função seria compensar as deficiências do aluno resultantes da sua diferença 

cultural.  

 

Assim, apelamos para a teoria das diferenças culturais no sentido de melhor explicitar e 

alargar esta análise. Ela parte do princípio de que todo o grupo social tem uma cultura. Não é 

adequado falar em grupos sociais culturalmente deficientes, privados de culturas, ou carentes 

de culturas o que se deve reconhecer é que há uma diversidade de culturas, mas todos são 

igualmente, coerentes e complexas. O aluno proveniente das classes dominadas não encontra, 

na escola, padrões culturais que sejam os seus. Seu comportamento é avaliado em relação a 

um modelo – o comportamento da classe dominante. Ele sofre marginalização cultural e 

fracasso, não por deficiências intelectuais ou culturais, mas porque é diferente, como afirma a 

ideologia das diferenças culturais. Neste caso a responsabilidade pelo fracasso escolar cabe a 

escola que trata de forma discriminativa a diversidade cultural, transformando diferenças em 

deficiências. O que parece muito mal por parte da escola sem visão positiva e critica das 

“coisas”.  

 

As teorias críticas reprodutivistas e a pesquisa do fracasso escolar, assim, tiverem a 

oportunidade de emergirem em prol da pesquisa do insucesso escolar. As ideias de pthusser 

(1974), Bordieu (1974), Bordieu & Passeron (1975), Establet & Boudelat (1971)15,

15 Ver as fantatiscas pesquisa e analisas desenvolvidas por Mirian sobre teoria critica reprodutiva versando a 
matéria de insucesso escolar na sua obra orientação educacional conflito de paradigmas e alternativas para a 
escola. Esses autores citados por ela muito e bem analisarem tal matéria 
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influenciam os pesquisadores brasileiros, que introduziram a possibilidade de se pensar o 

papel da escola no âmbito de uma concepção critica da sociedade. Viram a escola como o 

lugar no qual se exerce a dominação cultural a “idealização “ a serviço da reprodução das 

relações de produção. O conceito de dominação nem sempre pode ser apreendido em sua 

essência e passou a ser usado com o mesmo sentido histórico que era usado na literatura 

americana, isto é, como uma imposição de cultura de maioria a grupos minoritários. A leitura 

de tese de Bordieu & Passeron, que vigorou na pesquisa do fracasso escolar até os meados dos 

anos setenta, desempenhou alguns papéis importantes: primeiro, chamou a atenção para a 

relação professor/aluno, que não eram tão destacado na dimensão tecnicista; segundo, chamou 

a atenção para dominação e a discriminação social presentes no ensino; tornou-se mais 

próximo a possibilidades de a educação ser pensada a partir dos seus condicionantes sociais, 

contribuindo para a superação do mito da neutralidade do processo educativo e abrindo 

caminho para a concepção dialéctica da totalidade. 

 

Conforme o pensamento estruturalista, é justo acreditar que umas das questões do 

fracasso escolar está na estrutura, como a mesma é organizada, se é que assim podemos dizer. 

O fracasso especificamente, é do aluno que não que é aprovado, que é excluído da escola que 

fracassa etc., mas os professores, a escola, o sistema, todos são responsáveis por esse fracasso, 

na medida em que as acções que são tomadas para diminuir ou eliminar essa situação são 

fragmentadas e sectorizadas. O governo através de politicas públicas, determina as acções a 

serem tomadas: as escolas aprofunda as questões teóricas sobre o fracasso, pesquisando-o, 

mas com dificuldades para operaciona-las; o professor avalia esse fracasso, a partir da visão 

do aluno, sem um envolvimento maior dele no processo. Então a questão do fracasso é um 

problema de concepção de estrutura, que pode chegar a um bom termo se todos estiveram 

comprometidos no mesmo sentido em supera-lo. 

 

1.4. Causas do insucesso escolar 
 

A procura de explicação para a problemática do insucesso escolar tem sido uma 

preocupação constante ao longo das últimas décadas. 
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Estar em situação de insucesso implica uma multiplicidade e uma enorme variedade de 

causas cuja localização pode centrar a nível do aluno e do seu ambiente restrito, ao nível da 

sociedade á qual pertence e ao nível da própria escola e do sistema educativo. 

 

Assim será importante perceber que o insucesso escolar não é uma fatalidade e que as 

crianças não estão destinadas a ser más ou boas alunas, tudo dependendo do funcionamento 

da escola, da sua interacção com o meio social e as características da própria criança. É 

perante um conjunto de três realidades que deverão ter tido em atenção ao estudo do insucesso 

escolar; o aluno, o meio social, e a instituição escolar.  

 

1.5. Factores endógenos e exógenos do insucesso escolar  
 

Existe uma pluralidade de factores tanto de ordem endógenos como exógeno que 

afectam o rendimento escolar do aluno, porém neste trabalho vamos destacar alguns. 

 

Para Manuel Veiga (1998)16, as causas do insucesso escolar são variadas e podem 

depender de factores endógenos e exógenos á escola, embora haja a tendência a 

responsabilizar as exógenas porque são as mais palpáveis, mas são de desprezar os factores 

endógenos   

 

1.5.1. Factores exógenos do insucesso escolar  

 

� Características sócio - económicas e culturais da comunidade educativa;  

 

� Origem sócio cultural dos alunos e o modo como se processou a sua 

inculturação;  

 

� A profissão e a habilitação dos pais e encarregados de educação; 

 

� O tipo de habitação em que vivem e a distancia a escola etc. 

 

16 Ver a publicação deste autor no ano 1998 onde tentou analisar e aprofundar esta problemática de insucesso 
escolar usando esses conceitos 
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1.5.2. Factores endógenos do insucesso escolar  

 

� Habilitação e preparação profissional do corpo docente;  

 

� Os conflitos institucionais; 

 

� A relação professor/aluno, aluno/aluno, pessoal auxiliar/aluno e 

professor/pessoal auxiliar; 

 

� Existência e disponibilidade de equipamentos didácticos, estado de 

conservação das instalações e materiais.  

 

1.6. Teorias explicativas do insucesso escolar  
 

No que se refere a esta questão vários estudos foram feitos no sentido de explicar as 

disparidades, sócio culturais e conhecer as reais causas e a sua natureza. 

 

Pelo facto das causas do insucesso escolar serem complexos não iremos ficar somente 

nos factores exógenos e endógenos, alargamos mais e melhor as causas do insucesso escolar. 

De acordo com vários estudos levados a cabo por pedagogos e psicólogos a respeito do 

problema do insucesso escolar chegou se a conclusão que as causas que determinam provém 

de vários factores que pode ser dividida em três grupos de variáveis: 

 

a) Variável que refere ao ambiente social do aluno;  

b) Variável que refere a estrutura escolar ou sócio institucional;  

c) Variável que refere as características individual do aluno.  

 

1.6.1. Variáveis que refere ao ambiente social do aluno  

 

Considera se que estes variáveis pertencem a todos aqueles factores que podem 

influenciar o rendimento escolar dos alunos, embora não sejam directamente controláveis pela 

estrutura educativa. Essas variáveis referem se a um determinado ambiente sócio económico, 
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político e culturais etc. estão associados a essas variáveis, aspectos relacionados com as 

características da família do ponto de vista da sua cultura, situação económica, profissional, e 

social. Também inclui a comunidade onde o aluno está inserido, os grupos de amigos, isto é, a 

influência do meio onde vive o aluno.  

1.6.2. Variáveis que se referem a estrutura escolar 

Neste grupo de variáveis incluem-se o programa escolar, o currículo escolar, 

metodologia de ensino, os materiais de ensino, o equipamento escolar, as modalidades gerais 

do sistema de avaliação, em fim inclui-se a toda politica traçada pelo ministério da educação e 

pelo governo.  

 

1.6.3. Variáveis que se referem as características individuais 

Estes grupos de variáveis referem – se ao próprio aluno, ou seja, as suas características 

individuais e inerente nomeadamente sua capacidade de assimilação, seu grau de inteligência, 

o seu entusiasmo ou a sua apatia em relação aos colegas, professores, ou os materiais do 

ensino. Também essas características individuais se referem aos aspectos físicos e 

psicológicos de cada aluno. 

 

Dos estudos realizados concernente as características individuais dos alunos pelo nobre 

psicológico Jean Piaget17 Considera-se que cada aluno têm as suas características peculiares, 

as quais tem grande influência no ritmo da sua aprendizagem.   

 

Ao falarmos do processo educativo, não podemos de forma alguma descura educando 

dado que o aluno é “o destinatário a quem ele se dirige primordialmente” é o aluno que está 

em situação de desenvolvimento e da aprendizagem e é em função dele que se devem definir 

os objectivos, as tarefas, as estratégias, os matérias, e os equipamentos, por outra palavra é em 

função do educando que o ensino e a escola devem ser concebidas e organizadas.  

 

Considera-se no entanto que uma das principais tarefas do professor é procurar 

aperceber dessas características individuais e peculiares de cada aluno e respeita-las de forma 

a conduzir as actividades em prol de uma aprendizagem efectiva. 
 
17 Ver a Vítor Sil  
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1.7. Alguns factores do insucesso escolar e as suas causas explicativas 
 

1.7.1- Factores individuais 

 

Já no decorrer da primeira metade do século XX, os psicólogos, Binet, Simom, Termam, 

Kohler, Jensen, Spearman, Stern e Wechsler esforçarem ao debruçar sobre a definição da 

inteligência bem como sobre o estudo da relação entre QI (Quoficiente de inteligência) e o 

insucesso escolar dos alunos (citado por Husen, s/d), o que fez com que a responsabilidade do 

insucesso fosse imputado ao próprio aluno e se procurasse no QI a causa do seu 

sucesso/insucesso, o qual é explicado em função das maiores ou menores capacidades dos 

alunos pela sua inteligência, pelos seu dotes naturais (Benavente correia, 1980, Tavares, 1998; 

peixote, 1990). 

 

Este conjunto de explicações de índoles meramente de personalidades individuais 

implementado das décadas de 50 e 60 no âmbito da corrente genética que aborda o insucesso 

escolar em termos de perturbações e deficiências intrínsecas ao próprio individuo. 

 

Segundo Alves pinto (1995)18, a escola é vista como um espaço revelador dessas 

capacidades individuais onde o insucesso é considerado como o insucesso do aluno, e a 

inexistência de determinadas aptidões inatas ao próprio aluno que influencia negativamente o 

seu rendimento escolar. 

 

E, como vimos, o facto de grande parte das crianças abandonarem os estudos para 

ingressarem no mercado de trabalho é tido como algo de normal até aos anos de 1940/50, 

exprimindo – se institucionalmente o insucesso escolar dos alunos através da repetência e do 

abandono prematuro do sistema educativo (Grácio, 1995), em que a percepção inicial do 

próprio insucesso esta ligado aos aspectos específicos de origem efectiva e psicopatalogica.  

 

Para Pilete e Nelson19, o professor deve estar atento ao nível de maturidade, ao ritmo 

pessoal e as preferências dos alunos. Cabe ao professor adequar as actividades da sala de aula 

de acordo com as características individuais. 

 
18 Ver o artigo feito desse autor sobre o fenómeno de insucesso escalar   
19 Ver a obra deste autor Psicologia educacional; 17ª edição 
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1.7.2. “Handicap” sócio cultural 

 

A procura de explicação, que não se centrasse apenas nas características individuais aos 

alunos e permitisse dar uma respostas ao problemática do insucesso escolar, demonstrando 

que este fenómeno afecta particularmente as categorias socialmente desfavorecida e que, de 

certo modo, introduz na analise de funcionamento do sistema escolar. Explicação de ordem 

sociológica fez, com que no final da década de 1960 e princípio da década de 70, se 

desenvolvesse a teoria do handicap sócio cultural.20 

Esta teoria segundo o qual o insucesso estaria ligado ao origem social do aluno e a sua 

maior ou menor bagagem cultural à entrada para escola, procura explicar o insucesso 

fundamentalmente em termos de défices, categorizando segundo o conceito de handicap ou 

privação sócio cultural pressupondo a ideia de que uma criança oriundo de um meio dito 

desfavorecidos não dispõem das bases culturais necessário ao sucesso escolar. 

 

O próprio ambiente familiar revela-se assim incapaz de proporcionar a criança um 

conjunto de bases culturais e linguísticos necessário a sua progressão escolar, provocando um 

atraso da criança e fazendo com que o desenvolvimento de diversos programas de 

“compensação” ou de “remediação” que visem compensar os défices culturais da criança se 

tornem uma realidade. 

 

Embora rompendo com paradigmas de caracteres genéticos e psicológicos do insucesso 

escolar, a teoria de handicap sócio cultural continua a atribuir ao aluno e a sua família a 

responsabilidade principal pelo insucesso escolar   

 

Para da Silva Antão, nem todos os alunos tem as mesmas capacidades de entender um 

dado conceito. Este facto em origem em múltiplos factores, entre os quais se podem apontar o 

nível etário e a proveniência intelectual e social dos alunos.21 

20 Ideias defendidas Husem s/d, Benavente Correia, 1980; Rangel, 1974; Van Haecht, 1994, Alves – Pinto, 1995; 
Tavares, 1998; peixote, 199). 
21 Ver José augusto da silva Antão com o livro intitulado comunicação em sala de aula  
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1.7.3. A problematização sócio-institucional 

 

Uma das explicações para problemática do insucesso escolar surgido a partir dos anos 

1970, tem a ver com apropria escola com os mecanismos que operam do seu interior 

(Benavente & Correia, 1980) e com o seu funcionamento e organização onde a necessidade de 

diversidade e diferenciação pedagógica e sublinhada pela teoria sócio-institucional que 

evidência o carácter activo da escola na produção do (in) sucesso escolar dos alunos. 

Responsabilizar a escola pelo (in) sucesso escolar dos alunos não significa uma referencia a 

instituição em si, ao edifício onde o processo do ensino aprendizagem é melhor ou pior 

desenvolvido e organizado, mas essencialmente a toda uma estrutura de carácter 

administrativo e pedagógico que implica também a elaboração de um análise a questões como 

avaliação do aluno, colocação dos professores, ou a falta de equipamentos ou infra-estruturas, 

a inexistência de uma efectiva abertura da escola a comunidade ou ainda a análise das 

politicas e do ensino e asa realidades sociais. 

 

A escola é encarada como sendo o principal agente de transformação dos alunos, vindo a 

ganhar cada vez mais importância na ascensão social dos jovens dos estratos social mais 

modesta. 

 

Esta importância assumida pelo acesso as posições sociais mais elevados produziu uma 

elevação geral do nível de aspiração e colocou a escola no centro dos sistemas de ascensão 

social (Grácio, 1982)22, o que fez com que a escola tenha sido pressionada para assumir um 

papel cada vez mais decisivo na preparação dos seus alunos para vida activa. Neste contexto, 

a própria escola não passa de um instrumento utilizado por esses estratos dominantes para 

garantir a reprodução social (Bourdieu & passeron, 1975) devendo – se então procurar o 

insucesso escolar na estrutura social e não na escola ou no próprio aluno sendo evidente o 

contributo dado dada pela teoria da reprodução (Bourdieu & passeron, 1975). Para 

desmistificará a ideia de uma escola neutra acima de interesses classicistas ajudando na 

compreensão e no entendimento das causas de elevadas percentagens de insucesso entre as 

classes menos possuídos economicamente23. Verifica-se no entanto que as teorias defendidas 

 
22 Ver o estudo desenvolvido por Vítor Sil a partir dos trabalhos de Grácio 
23 Ver o estudo desenvolvido por Duarte, 2000 
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por Bourdieu e passeron privilegiam os mecanismos do tipo cultural, como factores 

explicativos das desigualdades no aproveitamento dos alunos. Obviamente que as crianças 

provenientes dos extractos sociais desfavorecidos nãos possuem este capital cultural, sendo-

lhes estranho o meio escolar, o que inevitavelmente será conducente não apenas ao insucesso 

mas também à exclusão da escola e consequentemente à exclusão social. O sucesso e o 

insucesso são pois determinados por razoes sócias em que a família, o meio e o estrato sócio-

cultural estão na sua origem.  

 

É neste contexto que, de acordo (Bowles & Gintis)24, a educação reproduz a 

desigualdade pela justificação dos privilégios e pela explicação da pobreza pelo fracasso 

individual, levando nos a reflectir sobre a forma como os sistema educativos se continuam a 

mostrar extremamente selectivas, pois se “o sistema educativo privilegia os privilegiados”25,

essa selecção é exercida de uma forma socialmente diferenciada em que os alunos dos meios 

sócio-culturais mais desfavorecidos são os mais penalizados e não conseguem ultrapassar os 

níveis do insucesso escolar em que se encontram. 

 

A escola torna-se hoje em dia, cada vez mais o objecto de análise e o campo de 

intervenção de grande parte de investigação que assim procurará entender melhor como 

aquela funciona e que influência exerce sobre os alunos. 

 

Outros factores como distribuição dos alunos por turma, a absentismo dos professores ou 

a construção de uma estrutura curricular uniforme poderão também ser considerados como 

explicadores do insucesso escolar numa perspectiva sócio institucional. 

Segundo Carlos Fontes as causas sócio institucional também é derivado: 

 

♦ No caso de professores que usam métodos de ensino, recursos didácticos, técnicas de 

comunicação inadequadas as características da turma ou de cada aluno, fazem parte de um 

conjunto de causas que podem conduzir a uma deficiente relação pedagógica e influência 

negativamente os resultados dos alunos.  

 

♦ A organização da escolar pode contribuir de diferentes formas para o insucesso escolar 

dos alunos.  

 
24 Ver os trabalhos de Bowles e Gentis, 1976, pg.114    
25 In Grácio, 1995, pag. 449  
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A escola pode prejudicar a aprendizagem ao não levar em consideração as características 

dos alunos, sua maturidade, seu ritmo pessoal, seus interesses e aptidões específicos, seus 

problemas físicos e orgânicos.  

 

1.8. Manifestação do insucesso escolar 
 

As manifestações do insucesso escolar são plurais, porem três delas são particularmente 

referidos pela possibilidade que oferecem de se poder medir a própria eficácia do sistema 

educativo, a saber: 

 

♦ Abandonar escolas antes do fim obrigatório  

 

♦ As reprovações sucessivos que dão lugar os grandes desníveis entre a idade 

cronológica do aluno e o nível escolar, os níveis de fracasso que podem ser totais (em todas as 

disciplinas ou em quase todas. 

 

♦ A passagem dos alunos para tipos de ensino mesmo exigentes que conduzem a 

aprendizagens profissionais mais imediatos, mas os afasta do ingresso no ensino superior. 

 

1.9. Consequências do insucesso escolar 
 

Poderão manifestar-se de formas diferentes, mas tem sempre por base a forte 

desmotivação, uma baixa auto-estrada, e um baixo auto conceito académico. 

 

Quando um aluno sente que apesar  do seu esforço não consegue traduzir em produtos 

de sucesso, vai procurar proteger o seu auto estima, desistindo da tarefa académica. 

 

Muitos desses alunos deixam de ir as aulas, as aulas torna-se fatigante e espelho da sua 

incapacidade. A imagem que tem de si como estudante é muito negativa, desta forma 

procuram investir em actividades que se sintam “valentes” e muitas vezes recorrem a 

actividades que não trazem benefícios alguns aos alunos e nem para a sociedade. 
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Não menos preocupantes é a situação dos alunos apesar de do insucesso persistem na 

tarefa de aprender, vivendo dia a dia o sofrimento de negativas atrás e negativas e muitos 

destes deprime, outras permanecem em silêncio, sofrendo a angústia de não ser capaz. 

 

Muito importante é dizer que o insucesso escolar se refere a um problema que não só 

tem grande impacto na vida escolar dos alunos, por exemplo a nível do sistema educativo 

regista-se a redução do número de alunos a atingir o nível superior. Também no âmbito social, 

há problemas de mão-de-obra qualificada, o governo gasta verbas para construir escolas, 

comparas de equipamentos, manuais escolares, mas não retornos destas verbas, visto que os 

alunos não forem capazes de se formarem a fim de contribuir para a criação de novas 

riquezas.  
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TERCEIRA PARTE 

Capítulo II. Evolução e análise dos indicadores de rendimento escolar dos 

alunos anos 2003/2006. 

Quadro n.º A: Indicadores de aproveitamento dos alunos 2003/04 

Indicadores 
Níveis e áreas 
ensino 

Aprovad
os 

 Reprovad
os 

Abando
no 

Taxa 
de  

aprovação 

Taxa 
de 

reprovação 

Taxa 
de  

abandono 

11º Via geral 120 28 3 
79,50

%
18,50

%
1,20

%

12º Via geral 32 29 3 
50,00

%
45,30

%
4,70

%
11º Ano via 

técnica 38 13 0 
74,50

% 26% 
0,00

%
12º Ano via 

técnica 14 17 3 
41,20

%
50,00

%
8,80

%
Fonte: Escola Secundária Polivalente Cesaltina Ramos/    
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Neste ano lectivo podemos dizer, a partir do quadro acima, que no 12ºano, tanto na via 

técnica como na geral a percentagem de aprovação é baixa chegando mesmo a ser inferior a 

percentagem de reprovação no 12º ano da via técnica, isto é, ronda a volta de 50,00% de 

reprovação. Isto prova-nos que a escola precisa melhorar a qualidade do ensino aprendizagem 

e focaliza-lo no aluno que deverá ser na nossa opinião sempre a fonte da nossa atenção. No 

11º ano tanto na via técnica como na via geral a percentagem de aprovação é razoável, mas, 

na via técnica nos deixa com uma certa inquietação, visto que, a percentagem de reprovação é 

de 26%, o que para a área Professional é um pouco preocupante, embora a percentagem de 

abandono é baixa. Para tanto não deixa de olhar para o quadro acima que busca elucidar de 

forma estatística esta questão de insucesso escolar. 

Quadro B: indicadores de aproveitamento dos alunos 2004/05 

Indicadores 
Níveis e 

áreas ensino 
 Aprova

dos 
Reprova

dos 
Aband

ono 
Taxa 

de  
aprovação 

Taxa 
de  

reprovação
Taxa de

abandono 
11ºvia 

geral 153 19 15 
81,8

0% 
10,1

0% 8,10% 
12ºvia 

geral 122 10 11 
85,3

0% 
6,90

% 7,80% 
11ºano via 

técnica 79 17 8 
75,9

0% 16% 7,80% 
12ºano via 

técnica 56 4 8 
82,0

0% 
5,90

% 12,10% 
Fonte: Escola Secundaria Polivalente Cesaltina Ramos      

Em relação ao ano 2003/2004 neste ano lectivo a percentagem de aprovação aumentou 

significativamente tanto no 11º ano como no 12º ano nas duas vias ou seja via técnica e via 

geral embora a percentagem de abandono aumentou em todas as áreas sendo o 12ºano da via 

técnica e 12º ano da via geral apresentam a percentagem de abandono superior a percentagem 

reprovação.  
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Quadro C: indicadores de aproveitamento dos alunos 2005/06 

Indicadores 
Níveis e 

áreas ensino 
Aprovad
os 

Reprovad
os 

Abando
no 

Taxa 
de  

aprovação 

Taxa 
de  

reprovação 

Taxa 
de 

 abandono 
11º Ano via 

geral 100 43 4 
68,90

%
29,60

%
1,50

%
12º Ano via 

geral 94 82 2 
52,80

%
46,10

%
1,10

%
11º Ano via 

técnica 130 25 5 
81,30

% 15% 
3,70

%
12º Ano via 

técnica 27 39 2 
39,70

%
57,40

%
2,90

%
Fonte : Escola Secundaria Polivalente Cesaltina Ramos/     

Neste ano lectivo a percentagem de aprovação no 11º ano tanto da via geral como da via 

técnica é superior a percentagem de aprovação no 12º ano na via técnica como na via geral. A 

percentagem de reprovação é superior a percentagem de aprovação verificando deste modo a 

taxa de reprovação no 12º ano via técnica (57,40%) superior a percentagem de aprovação 

(39,70%). 

A percentagem de abandono neste ano é baixa comparando com o ano lectivo 

2004/2005. 

Da análise feita podemos concluir, que tanto a via técnica como a via geral o 12º ano é o 

ano que apresenta mais reprovações muitas vezes superior a percentagem de aprovação.  

A escola deve procurar formas de melhorar esses indicadores sendo o 12º ano da via 

técnica a área com mais reprovações. 
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Capítulo III: Apresentação e análise dos resultados 
 

Este capítulo destina-se a apresentação e análise das respostas dos inquiridos (alunos e 

professores) e da entrevista ao Director, de acordo com os assuntos a abordados nos inquéritos   

3.1 Caracterização da Escola Secundaria Polivalente “Cesaltina Ramos”  
 

A Escola Secundaria Polivalente Cesaltina Ramos foi construída e equipada com o 

financiamento da União Europeia (U.E), sendo inaugurada no dia 13 (treze) de Novembro de 

1995.26 

Situa-se na freguesia de Nossa Senhora do Socorro, Achada Santo António, concelho da 

Praia. A escola funciona com dois ciclos 2º e 3º da via Técnica e Geral e a noite lecciona os 

cursos de formação profissional em varias áreas de profissionalização e especialização com 

início a partir de 2003\04, tais como: Administração e Finanças, Contabilidade & Gestão, 

 
26 Ver o regulamento interno da referida escola 
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Gestão & Marketing, Turismo, Secretariado, Administração & informática, Electricidade 

&Electrónica, Construção Civil.   

A escola acolhe os alunos dos diversos pontos do país dando ainda cobertura aos alunos 

provenientes de outros concelhos do país, onde as ofertas do ensino secundárias são limitadas. 

Neste ano lectivo (2005/06) a escola alberga um total de 1.023 alunos do 9º a 12º ano de 

escolaridade sendo 778 alunos da via geral e 245 alunos da via técnica, redistribuída por 40 

turmas a cargo de 71 professores maioritariamente com formação especifica para a docência. 

É servida ainda por 17 funcionários não docente 

Em relação a estrutura física a escola possui 28 salas de aulas, uma sala dos professores, 

um gabinete do director, uma sala multiuso, duas salas de subdirecção, duas salas de 

desenhos, dois laboratórios, quatro oficina, uma secretaria, doze casas de banhas, duas salas 

de informáticas, um clube de francês/inglês, um gabinete de educação física, uma cozinha, 

uma cantina, uma biblioteca, um placa desportivo, e uma residência. 

Em termos de conservação, a escola está em bom estado de conservação, existe 

materiais disponíveis para todos, mas no que refere a biblioteca, conforme as entrevistas 

realizadas junto aos alunos e professores, existe poucas condições e sem computador, em 

termos de higiene a escola carece de melhorias a cantina precisa de melhoria considerável 

visto que as paredes apresentam aspectos dignos de ensino e aprendizagem. 

3.2 Caracterização dos alunos e professores inquiridos 

 
3.2.1 Os alunos  

3.2.2 Os professores  

3.2.3 Análise dos dados recolhidos a partir da entrevista ao Director da escola em 

estudo. 
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3.2.1 Os alunos  

Segundo o quadro 1 (um), participaram no estudo 27 (vinte e sete) alunos do 11º ano e 

28 (vinte e oito) do 12º ano. As informações recolhidas mostram-nos que dos 55 (cinquenta e 

cinco) alunos inquiridos 28 (vinte e oito) são rapazes e 27 (vinte e sete) são meninas.  

Profissão dos pais. 

O conhecimento da profissão dos pais e encarregados de educação é um dos elementos 

fundamentais nesse estudo, uma vez que nos permite identificar o nível sócio cultural dos 

pais. São muitos autores que afirmam a existências de uma correlação muito estreita entre a 

categoria socioprofissional dos pais e o nível de instrução dos filhos. 

Quanto a profissão dos pais, segundo o quadro 2, verificamos que a maioria (cerca de 

9,1%) dos pais são trabalhadores seguidas de pedreiros, professores e aposentados 7,3% e por 

fim dos agricultores e condutores com 5,5%. (ver o quadro 2 anexo A). Isto nos leva a crer 

que a situação económica e cultural dos inquiridos é baixa. Podemos dizer que a maioria 

desses alunos pertence a classe menos favorecida, tendo em conta as profissões com maior 

percentagem. Sendo assim podemos salientar que os pais dos alunos não possuem boas 

condições de vida socio-económica. Isso pode reflectir no processo de ensino aprendizagem 

dos alunos, na medida em que os pais não possuem verbas para custear as exigências pedidas 

para o processo de aprendizagem como por exemplo: livros, propina entre outros. Este factor 

(económico) pode ser uma das variáveis do insucesso escolar na escola em estudo.  

Profissão das Mães. 

As mães, por vezes, tem a mesmas características, assim a maioria 34,5% das profissões 

das mães são domésticas seguidas de trabalhadoras e professoras correspondente a 9,1% e 

21,8% não responderam. As outras profissões contam uma minoria (ver o quadro 3, anexo A). 

Habilitações literárias dos Pais 

No que concerne as habilitações literárias, de constatar a maioria dos inquiridos não 

responderam. Dos que responderam maior número, quer do pai e da mãe dos alunos possuem 

4ª classe. Em relação aos pais é de salientar que o número de licenciado 12,7% consta com 
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uma percentagem significativa em relação aos restantes. Um ponto importante a referir é que 

desses alunos inquiridos possuem pais e mães analfabetos. O nível mais baixo de escolaridade 

referente a mãe e o pai dos alunos é 2º classe. De salientar ainda que tendo os pais com essas 

habilitações literárias, não conseguem apoiar os seus filhos nos estudos na medida em que 

cada dia a educação está ganhando mais dimensão, desenvolvendo e alargando outros ramos, 

que por vezes é do desconhecimento dos pais. Isso faz com que os pais fiquem ausente da 

vida escolar dos filhos. Isso pode ser também uma das variáveis do insucesso escolar na 

medida em que não encontra apoio para os estudos. (ver o quadro 4 e 5,anexo A).    

 

Gráfico 1: Distribuição dos inquiridos segundo a família com quem vive  
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Segundo o gráfico acima, 38,2% dos alunos vivem com os pais; igual percentagem 

também vive só com as mães; 10,9% vivem com os outros familiares; 9,1% vivem com o (s) a 

(s) avó (s); 3,6% só com o pai. Um dos aspectos pertinentes segundo este gráfico é a 

igualdade entre os inquiridos que vivem só com as mães e os que vivem com pai/mãe.   

Ao questionarmos os alunos, se tem alguém em casa que lhes orientam nos estudos 

30,9% responderam que tem ajuda dos pais, a mesma percentagem tem apoio de vizinhos, 

10,9% de colegas e também a mesma percentagem não tem orientação de ninguém. (ver o 

quadro 7, anexo A).  
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Pensamos também que seria de extrema importância saber a opinião dos alunos em 

relação aos professores da escola em estudo. Traçamos vários variáveis que achamos de 

extrema importância saber, na medida em que o professor é o elemento chave do processo de 

aprendizagem. Essas foram as variáveis: se o professor estabelece diálogo na sala de aula; se 

o professor dá atenção aos alunos ou não ligam para o que se passa na sala de aula; se os 

professores circulam na sala de aula auxiliando os alunos nas actividades quando necessária; 

se há uma comunicação fácil entre os professores e alunos. 

Quanto ao diálogo na sala de aula a maioria dos alunos 85,5% responderam que sim e 

apenas 12,7% responderam que não. 

Como podemos constatar no quadro 8, o número dos alunos que responderam 

positivamente é muito mais elevado dos que responderam negativamente (ver o quadro 8, 

anexo A). 

Ao questionarmos os inquiridos, se os professores dão atenção aos alunos ou não ligam 

para o que se passa na sala de aula 69,1% concorda que sim e 29,1% são de opinião oposta e 

1,8% não respondeu essa questão. (ver o quadro 9, anexo A). 

Ao questionarmos os alunos se os professores circulam na sala auxiliando os alunos nas 

actividades quando necessária é de opinião de74,5% que sim e 25,5% são de opiniões 

contrárias. (ver o quadro16.anexo A). 

Dos alunos inquiridos 52,7% confirmam que os professores estão comprometidos com 

eles, 47,3% dizem que não. (Ver o quadro 17, anexo A). Isso nos mostra que os professores 

estão comprometidos com os alunos e isso pode melhorar o processo de ensino aprendizagem. 

Ao perguntarmos os alunos, se há uma comunicação fácil entre professores e alunos 

69,1% concorda que sim, 16,4% é dizem que não, 14,4% respondem que as vezes hajam uma 

comunicação fácil entre professores e alunos. (ver o quadro 13, anexo A). 
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Gráfico 2: A motivação na sala de aula 

sim
53%não

31%

as vezes
16%

 

Quanto a motivação na sala, a maioria dos alunos, atingindo 53% responderam que sim, 

31% afirma não sente motivação na sala de aula, enquanto 16% responderam que as vezes 

sentem motivação na sala de aula. Isto pode ser um dos factores do insucesso escolar. Dai que 

acreditamos que os professores devem motivar os alunos para que possam sentir seguros e 

motivados na sala de aula.    

Gráfico 3: A equipa da direcção organiza os horários de aulas tomando em consideração 
as necessidades dos alunos. 

 

Quanto ao gráfico 3 (três), efectivamente 75% dos inquiridos consideram que a equipa 

da direcção não organiza os horários de aulas tomando em consideração as necessidades dos 

alunos, 25% considera que sim. Isto pode ser um dos factores do insucesso escolar.   
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Gráfico 4: O tempo das aulas é bem aproveitado na escola 
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Podemos notar que a maioria dos alunos acham que o tempo das aulas é bem 

aproveitado na escola, apesar de 24% achar que não. 

Gráfico 5: Os alunos com dificuldades de aprendizagem recebem auxílio, estimulo e 
apoio para atingir o nível de aprendizagem esperado 
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O gráfico 5 (cinco) mostra claramente que a maioria dos inquiridos consideram que os 

alunos com dificuldades de aprendizagem não recebem auxilio, apoio e estimulo para atingir 

o nível de aprendizagem esperado. Cerca de 53%responderam negativamente, 45% concorda 

que sim e 2% não respondeu. 

A questão que se coloca relativamente a organização e funcionamento da escola, dos 

alunos inquiridos 61,8% respondem que a organização e funcionamento da escola são bons, e 
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36,9% acham que não. Por isso, achamos por bem saber a opinião dos alunos em relação a 

gestão e funcionamento da escola em estudo, visto que, este pode influenciar o insucesso 

escolar dos alunos se não houver uma boa organização e funcionamento. (ver o quadro 

15,anexo A). 

3.2.2 Professores 

A opinião dos professores em relação ao insucesso escolar foi de extrema importância 

para o nosso trabalho. Aplicamos 17 (dezassete) questionários aos mesmos. Com intuito de 

mostrarem as suas opiniões em relação ao tema em estudo.    

 

Gráfico 6: Habilitação literária. 
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Ao que concerne a habilitação literária dos professores podemos dizer que a maioria dos 

professores tem o instituto superior. 
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Gráfico 7: Anos de serviço dos professores na escola. 
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Quanto ao tempo de serviço, observamos que 41,2% tem entre 4 (quatro) a 8 (oito) anos 

e 29,4 % tem entre 9 (nove) a 13 (treze) anos. Isto significa que o corpo docente da escola em 

estudo é experiente, 23,5 % não responderam a pergunta, e apenas 5,9% tem menos de 4 

(quatro) anos de serviço.  

Os programas e o currículo foram também motivo da pesquisa, na medida em que são 

neles que se encontram as matérias e muitas vezes essas não estão propriamente adequadas ao 

nível do aluno e de certa forma não possuem conteúdos que despertam a curiosidade dos 

mesmos tendo em conta cada nível. E muitas vezes há repetência de materiais em cada ciclo.  

Assim concluímos que seria de extrema importância saber a opinião dos professores 

acerca, pois estão directamente ligados ao programa. Neste item escolhemos cinco variáveis a 

ser analisados: se a escola possui e utiliza programas de diferentes disciplinas, se os conteúdos 

para cada disciplina e para cada ciclo estão organizados de forma sequencial, se os 

professores sabem qual o conteúdo a ser trabalhado em cada ciclo e em cada ano, se os 

programas estão adequados ao nível dos alunos, se os programas/currículos tem conteúdo que 

despertam curiosidade dos alunos em aprender. Esses dados podem ser confirmados no anexo. 

No que tange ao quadro 23, 94,1% dos professores dizem que a escola possui e utiliza os 

programas dos diferentes disciplinas e 5,9% responderam que não. No quadro 24, 82,4% dos 

professores dizem que os conteúdos para disciplina e para cada ciclo estão organizados de 

forma sequencial, e 17,6% dos professores são de opiniões oposta. No quadro 25, a maioria 
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dos professores 94,1% dizem que os professores sabem qual o conteúdo a ser trabalhado em 

cada ciclo e em cada ano e 3,9% é de opinião contrário. No que se tange o quadro 26, 58,1% 

dos Professores dizem que os programas estão adequados ao nível dos alunos, 17,6% dizem 

que nem todos os programas estão adequados ao nível dos alunos e 11,8% professores dizem 

que os programas não estão adequados ao nível dos alunos e a mesma percentagem não 

respondeu essa questão.  

Sendo o programa um dossier onde o professor segue as matérias, achamos que poderia 

ser de extrema importância saber como se segue o programa preconizadas variáveis a serem 

respondidos. Vários são os critérios usados pelos professores em relação a este item.  

 

Gráfico 8: Para si é importante 
 

A maioria dos professores preferem fazer entender os conteúdos para passarem as etapas 

seguintes, atingindo a maior percentagem 70,6% enquanto os restantes mostram opiniões 

opostas, mas todas contam com uma percentagem. Isso mostra que a escola em estudo os 

professores dão mais prioridade no entendimento dos conteúdos para facilitar a aprendizagem.   

 

0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0

fazer entender
osconteúdos

atrasar o conteúdo
pra melhor

compreensão dos
alunos

usar materiais
didácticos



52

Gráfico 9: O ritmo de aprendizagem está ajustado, de modo a atender os alunos que 
aprendem com maior ou menor rapidez 
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No que concerne a este ponto a maioria dos professores afirmam que o ritmo de 

aprendizagem não está ajustado, de modo a atender os alunos que aprendem com maior ou 

menor rapidez, correspondente a 70,6% e 23,5% afirmam que sim e 5,9% dizem que as vezes 

o ritmo de aprendizagem está ajustado, de modo atender os alunos que aprendem com maior 

ou menor rapidez. Isso pode ser uma das variáveis do insucesso escolar, poios alunos não 

conseguem acompanhar as matérias visto que cada aluno tem o seu ritmo de aprendizagem. 

Gráfico 10: Perante as disciplinas criticas, os alunos recebem maior atenção por parte 
da escola e do professor 
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No que se refere a este ponto é de constatar que as disciplinas em que os alunos 

apresentam maior dificuldades não recebem maior atenção por parte da escola e dos 
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professores, representando 41,2% e 35,3% afirmam que sim e os restantes apresentam a 

mesma percentagem sendo 11,8% dizem que as vezes e 11,8% sem respostas. 

Ao questionarmos os professores, se a falta de acompanhamento dos pais e encarregados 

de educação aos estudantes contribui para o insucesso escolar, como podemos notar no 

quadro 33, 94,1% dos inquiridos responderam que sim e 5,9% responderam que não.  

Apesar de tudo, dentre vários factores que contribuem para o insucesso escolar dos 

alunos, a falta de acompanhamento dos pais tem sido apontado sempre como uma das 

principais causas. (ver o quadro 33, anexo B). 

A opinião dos professores acerca do insucesso escolar o quadro 34, mostra claramente 

que a maioria dos inquiridos concordam que o insucesso escolar é mais elevado entre alunos 

pertencente a classe mais desfavorecida social e economicamente do que aqueles que pertence 

a classe mais favorecidas. Cerca de 52,9% responderam positivamente e 47,1% responderam 

negativamente.   

Também achamos por bem que seria de extrema importância saber as opiniões dos 

professores em relação a pedagogia na sala de aula da escola em estudo, traçamos assim duas 

variáveis que consideramos de extrema importância saber, se os professores conhecem as 

necessidades da turma e se os professores explicam os alunos os objectivos das lições numa 

linguagem simples e clara.  

No primeiro ponto a maioria dos professores 64,7% conhecem as necessidades da turma 

23,5% dizem que as vezes os professores conhecem as necessidades da turma e 11,8% 

professores tem opiniões opostas aos outros professores dizendo que os professores não 

conhecem as necessidades da turma. (ver o quadro 31, anexo B). 

No segundo ponto 52,9% dos professores que afirmam que os professores explicam os 

alunos os objectivos das lições numa linguagem simples e clara, 23,5% dos professores são de 

opiniões contrárias e 17,6% dizem que as vezes os professores explicam os alunos os 

objectivos das lições numa linguagem simples e clara. (ver o quadro 32, anexo B). 
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Gráfico 11: As dificuldades dos alunos prende com 
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Para a maioria dos professores as dificuldades dos alunos prendem com a falta de 

estudo, atingindo a 71% seguida de dificuldades trazidas no ano anterior com 29%. Isso nos 

mostra que uma das causas do insucesso escolar nesta escola é a falta de estudo. 

Gráfico 12: Como considera a motivação dos alunos  
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Dos professores inquiridos sobre a motivação dos alunos 76% consideram importantes, 

18% consideram-na necessário, 6% consideram-na desnecessário. Isso nos mostra que ainda 

há professores que não dão tanta importância a motivação do aluno no processo ensino-

aprendizagem. 
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A parte mais fundamental do nosso trabalho é a opinião dos professores em relação ao 

insucesso escolar, sendo a problemática complexa, cada professor mostra a sua opinião.    

Gráfico 13: Achas o insucesso escolar é um problema 

 

do aluno
6%

da sociedade
59%

da escola e do 
aluno
35%

 

Aproximadamente 58,8% dos professores afirmam que o insucesso escolar é um 

problema da sociedade, 35,6% considera a escola e aluno como principais responsáveis pelo 

insucesso escolar, 5,8% considera que o insucesso escolar reside no aluno, porque eles não 

querem estudar, sabem só brincar. 

Gráfico 14: Relacionamento com os alunos  
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A questão que se coloca relativamente ao relacionamento com os alunos, dos 17 

professores 47,1% consideram a relação com os alunos boa, 29,4% muito boa, e 17,6 % 

consideram razoável.  
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Numa análise mais superficial do gráfico 14, notamos que a relação boa corresponde a 

percentagem mais alto 47,1% e a relação razoável correspondem a percentagem mais baixa de 

17,6%. Também não há nenhuma relação má com os alunos.   

Achamos também que seria de extrema importância saber a opinião dos professores em 

relação aos factores considerados mais relevantes para o insucesso escolar dos alunos, dai que 

traçamos algumas variáveis que consideramos de extrema importância saber. Variáveis como 

nível de maturidade deficiente; capacidade intelectual insuficientemente desenvolvida; 

deficiente domínio da língua prática    

Gráfico 15: Na sua escola qual desses factores considera mais relevantes para o 
insucesso escolar dos alunos. 
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Quanto aos factores mais relevantes do insucesso escolar segundo o gráfico 15, 

efectivamente 35,3% dos inquiridos consideram que é o, nível de maturidade deficiente 

35,3% considera que é deficiente domínio da língua prática, 29,4% consideram capacidade 

intelectual insuficientemente desenvolvida. Isso nos mostra que os alunos têm muitos 

problemas com a disciplina da língua portuguesa.  

Dos professores inquiridos sobre a existência de biblioteca 76,5% professores que 

consideram – na com poucas condições e 23,5% professores consideram – na com muitas 

condições. Podemos constatar no quadro 40, a percentagem dos que responderam 

positivamente é muito mais elevado dos que responderam negativamente. (ver o quadro 40, 

anexo B).  
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3.2.3. Análise dos dados recolhidos a partir da entrevista ao Director da escola. 

A entrevista dirigida ao Director foi elaborada com muito cuidada e analisada 

rigorosamente, tendo em vista os objectivos de trabalho. O mesmo critério será aplicado 

durante a análise dos dados recolhidos. Todas as perguntas estão enquadradas nos objectivos. 

Divido a pertinência do tema optamos por uma entrevista semi-directa.   

De acordo com a entrevista feita ao director conseguimos arrecadar algumas 

informações que em seguida apresentaremos.  

Para o Director da escola, o actual sistema de avaliação não contribui para o insucesso 

escolar dos alunos.  

Quando perguntamos ao director, se a falta de acompanhamento dos pais e encarregados 

de educação contribui para o insucesso escolar dos filhos este nos respondeu que é um dos 

principais factores. 

Para o director da escola uma boa planificação dos conteúdos contribui para o sucesso 

dos alunos.  

Segundo este director, a percentagem de repetência diminui de ano para ano devido a 

melhoria dos processos de ensino e da gestão da escola. 

Ao perguntarmos ao director se cumprem os objectivos previstos nos programas, ele nos 

respondeu que nem sempre cumprem os objectivos previstos nos programas.  

Interrogando o director, se no contacto com os pais /encarregados de educação e alunos 

o director expressa a sua confiança na capacidade de aprendizagem dos alunos 

independentemente da classe social ou outras características individuais ele nos respondeu 

que sim. 

Para o director da escola a maioria dos alunos bons resultados académicos no fim do ano 

lectivo. 
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Ao perguntarmos o director se na sua escola estabelece parcerias que contribui para o 

aumento dos recursos materiais e a melhoria dos recursos humanos, este nos disse que poucas.  

Para o director da escola a taxa de mobilidade de professores diminui de ano para ano. 

Na sequência da afirmação de que o abandono e a repetências são alguns dos indicadores 

do insucesso escolar, perguntamos ao director o que tem feito para minimizar esses 

indicadores. Ele nos respondeu que tem motivado professores e alunos. 

A respeito do ambiente e clima de trabalho na sua escola o director classifica de bom. 

Para o director da escola o trabalho produz satisfação porque os alunos progridem nas 

aprendizagens.  

Interrogando o director a cerca do culpado do problema do insucesso escolar, este disse 

nos que considera a sociedade. 

Quando perguntamos ao director, se todas as informações circulam de maneira rápida e 

correcta entre sectores e colaboradores, ele nos respondeu que tem sido com algumas falhas 

mas, na maioria sim.   
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Capítulo V: Conclusões e Recomendações. 

Conclusões 

O tema em questão é demasiado amplo e complexo. O mesmo envolve um conjunto de 

elementos dos quais para se perceber a sua abordagem, torna-se necessária congregá–las e 

efectuar uma análise cuidadosa de cada elemento a ele subjacente, de modo a obter as 

informações reais acerca dessa problemática.  

É uma atitude incorrecta pensar que o problema do insucesso escolar é exclusivamente 

da responsabilidade do aluno. Embora, este seja alvo principal do problema porque é na sua 

pessoa que se manifesta, outros elementos do sistema também podem constituir, de certa 

forma para o insucesso escolar dos alunos.  

Dada esta amplitude e complexidade é impossível esgotar apenas numa única 

perspectiva de análise, ou seja não se pode falar do insucesso escolar sem proceder uma 

análise prévia em relação aos elementos que estão implicados no processo educativo como o 

aluno a escola e as suas componentes, o professor, as características sócio económicas e 

culturais dos pais e encarregados de educação.  

Em suma o insucesso escolar pode constituir uma grande ameaça para o sistema 

educativo do país se o problema não for encarado com seriedade. É importante que os agentes 

implicados ou não no processo educativo estejam conscientes da amplitude real do problema e 

juntos possam articular esforços para o seu combate. 
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Por fim, gostaríamos de dizer que os objectivos e as hipóteses inicialmente definidas 

foram atingidos e sustentados, respectivamente.  
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Recomendações: 

Como sabemos a educação escolar tem a tarefa de promover a apropriação de saberes, 

atitudes, valores, por parte dos alunos, pela acção mediadora dos professores e pela 

organização e gestão escolar.  

A escola precisa trabalhar cada vez mais no sucesso de aprendizagem, qualquer que seja 

o potencial do aluno. Visto que, quando um aluno aprende ele jamais está isolado, ao 

contrário ganha reconhecimento social, respeito, maturidade, e identidade positiva.  

A escola deve primar pela qualidade, isto é, implica um projecto colectivo que requer 

acção coordenada e participação de todos nelas envolvidas. Uma escola de qualidade será 

aquela que for capaz de atender a diversidade isto é, uma escola capaz de ir junto de cada um 

e ajuda-la a progredir.  

Assim, recomendamos os seguintes: 

� Sejam curiosos e não fique somente com a matéria dada pelo professor, 

pesquisam e tragam inovações para a sala de modo a complementar com o do 

professor. 

� Devem ser informado todos os assuntos que lhes digam respeito, 

nomeadamente, os objectivos de cada disciplina, o processo e critério de avaliação, o 

regime de candidatura a apoio sócio educativo. 

� Alunos e professores devem aprender a respeitar-se e ajudar-se mutuamente, 

no sentido de resolverem cooperativamente os inúmeros problemas educacionais que 

lhes deparam. 
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� Junto aos professores enquanto principais responsáveis pela condução do 

processo ensino aprendizagem: 

� Devem colaborar e participar da construção do projecto educativo da escola; 

� Que utilizem metodologias adequadas a capacidade pedagógica e da realidade 

do aluno, nunca as desmotiva na sala de aula, porque pode ser um factor do insucesso 

escolar; 

� Encarar o aluno como centro do processo educativo e que as atenções devem 

ser viradas para eles. 

� Os professores devem consciencializar dos problemas do insucesso escolar, 

conhecer qual a sua extensão, identificar os sintomas reais que afectam negativamente 

os resultados escolares dos alunos e, por conseguintes, procurar junto dos pais e 

encarregados de educação dos mesmos descobrir as causas reais dos problemas e 

sugerir formas de combater tais problemas. 

� Junto a direcção – devem levar em consideração a distribuição dos horários dos 

alunos.   

� Que saibam zelar melhor para que os alunos, professores e funcionários tenham 

uma escola digna de estudar e trabalhar. 

� Devem promover uma gestão participativa. 

� Devem trazer os pais a escola e fazer com que eles participam do projecto da 

escola.  

� Em sua organização e administração a escola precisa de flexibilidade 

diversificando a sua prática visando adequa-las a natureza de cada problema 

reconhecendo erros e acertos e tomando atitude frente as novidades que se apresentam.  

� Os professores, alunos, elementos da direcção devem colaborar na valorização 

das suas tarefas, considerando as necessárias para o bom funcionamento e 
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desenvolvimento da escola, seja eles funcionários da secretaria, reprografia, cantina, 

pessoal auxiliar.  

� Que haja paz no lar para que os problemas em casa não afectam a vida escolar 

dos alunos. 

� Que acompanham a vida estudantil dos filhos frequentando a escola para que 

possam reverter situações indesejáveis. 

� Mostrar interesse pelo trabalho que o aluno está a desenvolver na escola e 

intervir positivamente ao menor sinal de desânimo ou desmotivação. 

� Dito isto devemos buscar uma educação que favorece a articulação entre o 

conhecimento e a vida. A escola deve olhar para os alunos de forma diferenciada e 

como parceiro com potencialidades a desenvolver, sendo eles os principais agentes 

educativos deve ajuda-los fazendo a ligação entre o quotidiano vivido e o saber 

escolarizado.  

� A escola deve trabalhar para o sucesso de todos os alunos, isto é, tornar o 

sucesso escolar num único sucesso só será possível desde que o aluno seja 

considerado o agente central do processo ensino aprendizagem.   

� Um outro factor importante para o sucesso dos alunos é a reciprocidade e a 

bilateral idade da comunicação na sala de aula não é apenas aconselhável mas 

sobretudo indispensável do processo ensino aprendizagem   
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ANEXOS 

ANEXO A – Quadros referentes aos dados e informações dos inquéritos aplicados 

sobre os alunos 

 Quadro 1 –  

sexo

28 50,9 50,9 50,9
27 49,1 49,1 100,0
55 100,0 100,0

Masculino
Feminino
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Quadro 2  

profissão do pai

1 1,8 2,3 2,3
4 7,3 9,3 11,6
3 5,5 7,0 18,6
1 1,8 2,3 20,9
1 1,8 2,3 23,3
2 3,6 4,7 27,9
3 5,5 7,0 34,9
1 1,8 2,3 37,2
1 1,8 2,3 39,5
3 5,5 7,0 46,5
4 7,3 9,3 55,8
1 1,8 2,3 58,1
1 1,8 2,3 60,5
2 3,6 4,7 65,1
1 1,8 2,3 67,4
1 1,8 2,3 69,8
1 1,8 2,3 72,1
1 1,8 2,3 74,4
1 1,8 2,3 76,7
1 1,8 2,3 79,1
5 9,1 11,6 90,7
4 7,3 9,3 100,0

43 78,2 100,0
12 21,8
55 100,0

polícia
pedreiro
agricultor
carpinteiro
juíz
engenheiro agrónomo
condutor
mecânico
reformado
emigrante
professor
enfermeiro
administrador
padeiro
pintor
contabilista
advogado
despachante
engenheiro civil
diplomático
trabalhador
aposentado
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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Quadro 3 

profissão da mãe

19 34,5 44,2 44,2
2 3,6 4,7 48,8
5 9,1 11,6 60,5
1 1,8 2,3 62,8
2 3,6 4,7 67,4
2 3,6 4,7 72,1
1 1,8 2,3 74,4
2 3,6 4,7 79,1
1 1,8 2,3 81,4
1 1,8 2,3 83,7
1 1,8 2,3 86,0
5 9,1 11,6 97,7
1 1,8 2,3 100,0

43 78,2 100,0
12 21,8
55 100,0

doméstica
vendedeira ambulante
professora
deputada
empregada de limpeza
pexeira
engenheira
empresaria
economista
rabidante
vendedeira
trabalhadora
inspectora
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Quadro 4 

habiliotações literária do pai

2 3,6 6,5 6,5
1 1,8 3,2 9,7
3 5,5 9,7 19,4
1 1,8 3,2 22,6
3 5,5 9,7 32,3
1 1,8 3,2 35,5
1 1,8 3,2 38,7
7 12,7 22,6 61,3
9 16,4 29,0 90,3
1 1,8 3,2 93,5
1 1,8 3,2 96,8
1 1,8 3,2 100,0

31 56,4 100,0
24 43,6
55 100,0

analfabeto
2 º classe
3º classe
9º ano
12º ano de escolaridade
instituto pedagógico
curso médio
licenciado
4ª classe
10º ano de escolaridade
bacharelato
mestrado
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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Quadro 5 

habilitações literária da mãe

2 3,6 6,7 6,7
1 1,8 3,3 10,0
2 3,6 6,7 16,7

1 1,8 3,3 20,0

1 1,8 3,3 23,3
1 1,8 3,3 26,7
3 5,5 10,0 36,7
2 3,6 6,7 43,3
1 1,8 3,3 46,7
4 7,3 13,3 60,0
1 1,8 3,3 63,3
2 3,6 6,7 70,0
2 3,6 6,7 76,7
1 1,8 3,3 80,0
6 10,9 20,0 100,0

30 54,5 100,0
25 45,5
55 100,0

analfabeto
2 º classe
3º classe
3ª fase educação e
alfabetização de adultos
7º ano de escolaridade
9º ano de escolaridade
12º ano de escolaridade
instituto pedagógico
curso médio
licenciado
ensino técnico
bacharelato
mestrado
8º ano de escolaridade
4ª classe
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Quadro 6 

vive com quem?

2 3,6 3,6 3,6
21 38,2 38,2 41,8
5 9,1 9,1 50,9

21 38,2 38,2 89,1
6 10,9 10,9 100,0

55 100,0 100,0

pai
mãe
avos
pai/mãe
outros
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent



69

Quadro 7 

quando em casa tens dúvida em alguns matérias quem te ajuda

17 30,9 37,0 37,0
17 30,9 37,0 73,9
6 10,9 13,0 87,0
6 10,9 13,0 100,0

46 83,6 100,0
9 16,4

55 100,0

pais
vizinhos
colegas
ninguém
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Quadro 8 

Os  professores  estabelecem diálogo na sala de aula

47 85,5 87,0 87,0
7 12,7 13,0 100,0

54 98,2 100,0
1 1,8

55 100,0

sim
não
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Quadro 9 

Os professores dão atenção aos alunos ou não ligam para o que se passa
na sala de aula

38 69,1 70,4 70,4
16 29,1 29,6 100,0
54 98,2 100,0
1 1,8

55 100,0

sim
não
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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Quadro 10 

Os professores só expõe e não deixa os alunos participar na sala

19 34,5 34,5 34,5
36 65,5 65,5 100,0
55 100,0 100,0

sim
não
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Quadro 11 

Sinta a motivação na sala de aula

29 52,7 52,7 52,7
17 30,9 30,9 83,6
9 16,4 16,4 100,0

55 100,0 100,0

sim
não
as vezes
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Quadro 12 

A equipa da direcção organiza os horários de aulas tomando em
consideração as necessidades dos alunos

14 25,5 25,5 25,5
41 74,5 74,5 100,0
55 100,0 100,0

sim
não
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Quadro 13 

Há uma comunicação fácil entre os professores e alunos

38 69,1 69,1 69,1
9 16,4 16,4 85,5
8 14,5 14,5 100,0

55 100,0 100,0

sim
não
as vezes
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Quadro 14 

O tempo das aulas é bem aproveitado na escola

31 56,4 57,4 57,4
13 23,6 24,1 81,5
10 18,2 18,5 100,0
54 98,2 100,0
1 1,8

55 100,0

sim
não
as vezes
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Quadro 15 

A organização e o funcionamento da escola são bons

34 61,8 63,0 63,0
20 36,4 37,0 100,0
54 98,2 100,0
1 1,8

55 100,0

sim
não
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Quadro 16 

Os professores circulam na sala de aula auxiliando nas actividades
quando necessária

41 74,5 74,5 74,5
14 25,5 25,5 100,0
55 100,0 100,0

sim
não
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Quadro 17 

Os alunos com dificuldades de aprendizagem recebem auxilio, estimulo e
apoio para atingir o nível de aprendizagem esperado

25 45,5 46,3 46,3
29 52,7 53,7 100,0
54 98,2 100,0
1 1,8

55 100,0

sim
não
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Quadro 18 

Os alunos confirmam que os professores estão comprometidos com o
ensino e se preocupam com eles

29 52,7 52,7 52,7
26 47,3 47,3 100,0
55 100,0 100,0

sim
não
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Quadro 19 

Os professores explicam aos alunos os objectivos das lições e das
matérias numa linguagem simples e clara

52 94,5 94,5 94,5
3 5,5 5,5 100,0

55 100,0 100,0

sim
não
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Anexo -B 

Dados dos quadros referentes aos inquéritos aplicados aos Professores 

Quadro 20 

sexo

11 64,7 64,7 64,7
6 35,3 35,3 100,0

17 100,0 100,0

masculino
feminimo
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Quadro 21 

qual é a sua habilitaçao literária

1 5,9 5,9 5,9

9 52,9 52,9 58,8

7 41,2 41,2 100,0
17 100,0 100,0

magisterio primario
instituto superior de
educaçao
outras
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Quadro 22 

há quantos anos trabalha na escola

1 5,9 7,7 7,7
7 41,2 53,8 61,5
5 29,4 38,5 100,0

13 76,5 100,0
4 23,5

17 100,0

menos de 4 anos
de 4 anos a 8 anos
de 9 anos a13 anos
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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Quadro 23 

a escola possui e utiliza programas das diferentes disciplinas

16 94,1 100,0 100,0
1 5,9

17 100,0

simValid
SystemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Quadro 24 

os conteúdos para cada disciplina e para cada ciclo estão organizados
de forma sequecial

14 82,4 82,4 82,4
3 17,6 17,6 100,0

17 100,0 100,0

sim
não
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Quadro 25 

os professores sabem qual o  contéudo a ser trabalhado em cada ciclo
e em cada disciplina

16 94,1 94,1 94,1
1 5,9 5,9 100,0

17 100,0 100,0

sim
não
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Quadro 26 

os programas estão adequados ao nivel dos alunos

10 58,8 66,7 66,7
2 11,8 13,3 80,0
3 17,6 20,0 100,0

15 88,2 100,0
2 11,8

17 100,0

sim
não
as veses
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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Quadro 27 

achas que os programas/curriculares tem conteúdo que dispertam
curiosidades dos alunos em apreender

10 58,8 62,5 62,5
1 5,9 6,3 68,8
5 29,4 31,3 100,0

16 94,1 100,0
1 5,9

17 100,0

sim
não
as veses
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Quadro 28 

para si é importante:

12 70,6 70,6 70,6

4 23,5 23,5 94,1

1 5,9 5,9 100,0
17 100,0 100,0

fazer entender
osconteúdos
atrasar o conteúdo pra
melhor compreensão
dos alunos
usar materiais didácticos
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Quadro 29 

o ritmo de aprendizagem está ajustado, de modo a atender os alunos que
aprendem com mair ou menor rapidez

4 23,5 23,5 23,5
12 70,6 70,6 94,1
1 5,9 5,9 100,0

17 100,0 100,0

sim
não
as veses
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent



76

Quadro 30 

perante as disciplinas criticas  recebem maior atenção por parte da escola e
dos professores

6 35,3 40,0 40,0
7 41,2 46,7 86,7
2 11,8 13,3 100,0

15 88,2 100,0
2 11,8

17 100,0

sim
não
as veses
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Quadro 31 

os professores conhecem as necessidades da turma e dão atenção
individual e estimolo aos alunos com dificuldades

11 64,7 64,7 64,7
2 11,8 11,8 76,5
4 23,5 23,5 100,0

17 100,0 100,0

sim
não
as veses
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Quadro 32 

os professores explicam os alunos os objectivos das lições e das matérias
numa linguagem simples e clara

9 52,9 56,3 56,3
4 23,5 25,0 81,3
3 17,6 18,8 100,0

16 94,1 100,0
1 5,9

17 100,0

sim
não
as veses
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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Quadro 33 

na sua opinião a falta de acompanhamento dos pais encarregado de
educação aos estudantes contribuem para o insucesso escolar

16 94,1 94,1 94,1
1 5,9 5,9 100,0

17 100,0 100,0

sim
não
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Quadro 34 

achas que o insucesso é mais elevado entre alunos é mais elevados
aos alunos pertencente a classe mais desfavorecida social e
economicamente do que aqueles que pertence a classe mais

favorecida

9 52,9 52,9 52,9
8 47,1 47,1 100,0

17 100,0 100,0

sim
não
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Quadro 35 

as dificuldades dos alunos prende com:

12 70,6 70,6 70,6

5 29,4 29,4 100,0

17 100,0 100,0

falta de estudo
dificuldades trazidas
no ano anterior
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Quadro 36 

como considera a motivação dos alunos:

1 5,9 5,9 5,9
3 17,6 17,6 23,5

13 76,5 76,5 100,0
17 100,0 100,0

desnecessario
necessários
importantes
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Quadro 37 

na sua escola qual desses factores considera mais relevante para o insucesso escolar
dos alunos

6 35,3 35,3 35,3

5 29,4 29,4 64,7

6 35,3 35,3 100,0

17 100,0 100,0

nível de maturidade
deficiente
capacidade intelectual
insuficientemente
desenvolvido
deficiente dominio da
lígua prática
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Quadro 38 

relacionamento com os alunos

8 47,1 50,0 50,0
3 17,6 18,8 68,8
5 29,4 31,3 100,0

16 94,1 100,0
1 5,9

17 100,0

boa
razoável
muito boa
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Quadro 39 

achas o isucesso escolar um problema:

1 5,9 5,9 5,9
10 58,8 58,8 64,7
6 35,3 35,3 100,0

17 100,0 100,0

do aluno
da sociedade
da escola e do aluno
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent



79

Quadro 40 

há biblioteca

13 76,5 76,5 76,5
4 23,5 23,5 100,0

17 100,0 100,0

com poucas condições
com muita condições
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Questionário dirigido aos alunos

Este questionário faz parte de um estudo que pretendo realizar no âmbito  da conclusão 
da etapa da licenciatura, do curso de Gestão e Planeamento da educação da vertente Gestão e 
Direcção Escolar, no Instituto Superior da Educação de cabo verde sobre o tema: Factores e 
analise de insucesso escolar em cabo verde: estudo de caso da Escola Secundaria Polivalente 
“Cesaltina Ramos.” 

Agradeço que colaborasse comigo respondendo as perguntas porque as suas respostas 
são extremamente importantes. Não há respostas certas nem erradas. O que é importante que 
responde de acordo com a sua opinião todas as questões. 

 
1-Identificação: 

Sexo: Masculino □ Feminino □

Dados sobre pais/encarregados da educação 

 Pai Mãe 
Encarregados 

de educação  
Profissão        
Idade        
Vencimento        
Habilitações 

literárias        

2- Vive com:  
Pai  □
Mãe  □
Avos   □
Pai \ mãe  

Outros □

3-Tens sempre ajuda de alguém nos estudos.  
Sim □ Não □

4 – Quando em casa tens duvida em algumas materiais quem te ajuda:  
Pais  □ Vizinhos □ colegas □ ninguém □

5 – O que fazes quando chegas em casa 
 
Estuda □ Brinca □ Trabalha □

6 – Quanto tempo/horas disponibilizas para estudos? 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
7 – Os professores estabelecem diálogo na sala de aula:   
Sim           □ Não □
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8- Os professores dão atenção aos alunos ou não ligam para o que se passa na sala de 
aula: 

 Sim □ Não □

9- Os professores só expõem e não deixe os alunos participar na sala: 
Sim                   □ Não □

10- Sinta a motivação na sala de aula: 
Sim □ Não □ as vezes □

11- Tens bons resultados académicos no fim do ano lectivo. 
Sim □ Não □ Razoável □
12- Os esforços desenvolvidos pela escola para melhorar o processo de ensino e 

aprendizagem fazem com que melhores os seus resultados de ano para ano. 
Sim     □ Não □

13- A gestão de biblioteca permite lhe tirar proveito dela: 
Sim      □ Não □

14-A gestão da cantina responde as suas necessidades e possibilidades: 
Sim  □ Não  □

15- A Gestão da sala de informática permite lhe tirar proveito para realizar os trabalhos 
que são solicitados pelos professores: 

Sim □ Não □

16- A equipa da direcção organiza os horários de aulas tomando em consideração as 
necessidades dos alunos: 

Sim  □ Não □

17- Há uma comunicação fácil entre os entre professores e alunos:    
Sim    □ Não    □ as vezes  □

18- O tempo das aulas é bem aproveitado na escola: 
Sim    □ Não    □ as vezes  □

19- A organização e o funcionamento da escola são bons: 
Sim     □ Não  □

20- A documentação utilizada na escola é simples e práticas:  
Sim      □ Não  □

21- Estas satisfeitas com o nível de manutenção e higiene das instalações  
Sim    □ Não □
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22- Os professores circulam na sala de aula auxiliando os alunos nas actividades quando 
necessária: 

 Sim □ Não □

23- Os alunos com dificuldades de aprendizagem recebem auxilio, estímulo e apoio para 
atingir o nível de aprendizagem esperado. 

Sim □ Não □

24- Os (as) alunos confirmam que os professores estão comprometidos com o ensino e 
se preocupam com eles. 

Sim □ Não □

25 – Há carteiras e mesas disponíveis para todos os alunos. 
Sim □ Não □

26- Os professores explicam os alunos os objectivos das lições e da matéria numa 
linguagem simples e clara. 

Sim □ Não □

Obrigada pela colaboração. 
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Questionário dirigidos aos professores

Exmo. (a) senhores (as):

Este questionário faz parte de um estudo que pretendo realizar no âmbito  da conclusão 
da etapa da licenciatura, do curso de Gestão e Planeamento da educação da vertente Gestão e 
Direcção Escolar, no Instituto Superior da Educação de cabo verde sobre o tema: Factores e 
analise de insucesso escolar em cabo verde: estudo de caso da Escola Secundaria Polivalente 
“Cesaltina Ramos.” 

Agradecemos que colaborasse comigo respondendo as perguntas porque as suas 
respostas são extremamente importantes. Não há respostas certas nem erradas. O que é 
importante que responde de acordo com a sua opinião todas as questões. 

Garantimos a confidencialidade das suas opiniões e respostas. 
 

1- Identificação: 
Sexo:  Masculino  □ Feminino  □

2- Idade: 
 
Menos de 25 anos  □
De 26 a 30 anos   □
31 a 35 anos    □
36 A 40 anos    □
De 41 a 45 anos  □
Mais 46……….   □

3- Qual é o sua habilitação profissional 
 
a) Magistério Primário    □
b) Instituto Pedagógico    □
c) Escola de Formação de Professores de ensino básico complementar □
d) Instituto Superior  □
e) Sem formação  □
f)  Outras   □

4) Há quantos anos trabalha na escola 
____________________________________________________ 
 
5- A escola possui e utiliza os programas das diferentes disciplinas: 
Sim □ Não  □ as vezes □

6-Os conteúdos para cada disciplina e para cada ciclo estão organizados de forma 
sequencial:  

Sim □ Não □ as vezes □

7- Os professores sabem qual o conteúdo a ser trabalhado em cada ciclo e em cada 
disciplina:  

Sim □ Não  □
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8- Os programas estão adequados ao nível  dos alunos: 
Sim □ Não  □ as vezes □

9) Achas que os programas /curriculares tem conteúdo que despertam curiosidade dos 
alunos em aprender:   

Sim □ Não  □ as vezes □

10) Para si é importante:  
 
1- Consegue cumprir o programa a risco □
2 -Fazer entender os conteúdos □
3- Atrasar o programa para melhor compreensão dos alunos □
4-Fazer um apanhado geral mas sem atrasar o programa □
5- Cumprir o programa mesmo se as matérias não estão bem assimiladas □
6- Usar materiais didácticos □

11) O tempo previsto para cada matéria está claramente definido e seguido pelos 
professores: sim □ Não  □

12) Os professores começam e terminam as aulas pontualmente 
Sim □ Não  □ as vezes □

13) A maior parte do tempo dos alunos na escola é dedicada as actividades de 
aprendizagens: 

Sim □ Não  □ as vezes □

14-O ritmo de ensino está ajustado, de modo a atender os alunos que aprendem com 
maior ou menor rapidez: Sim □ Não  □ as vezes □

15 – Perante as disciplinas críticas recebem maior atenção por parte da escola e dos 
professores.  

Sim □ Não  □ as vezes □

16) Os professores conhecem as necessidades da turma e dão atenção individual e 
estimulo aos alunos com dificuldades: 

Sim □ Não  □ as vezes □

17) Os professores explicam aos alunos os objectivos das lições e da matéria numa 
linguagem simples e clara:   

Sim □ Não  □ as vezes □

18) Os professores estimulam a curiosidade e o interesse dos alunos relacionando o 
conteúdo da lição: 

Sim □ Não  □ as vezes □

19) Durante as aulas os professores fazem perguntas sobre pontos-chave da lição para 
verificar a compreensão e estimular o raciocínio dos alunos: 

Sim □ Não □ as vezes □
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20) Os professores usam técnicas variadas de ensino incluindo tarefas e deveres 
individuais, discussão em sala, trabalho de grupos, exercícios: 

Sim □ Não  □

21) O plano de aula contem informações sobre a matéria, como ensina-la e como avalia-
la 

Sim □ Não  □ as vezes □

22) Na sua opinião a falta de acompanhamento dos pais e encarregados da educação aos 
estudantes contribuem para o insucesso escolar: 

Sim □ Não  □ as vezes □

23) Achas que o insucesso escolar é mais elevado entre os alunos pertencentes a classe 
mais desfavorecidas social e economicamente do que aqueles que pertencem as classes mais 
favorecidas: 

Sim □ Não  □ as vezes □

24) As dificuldades dos alunos prende com: 
1) A falta de estudos □
2) Dificuldades trazidas do ano anterior □
3) Má qualificação dos docentes □
4) Outros  

 
25) Como consideram a motivação dos alunos: 

Desnecessário □
Necessários □
Importantes □

26- Na sua escola qual desses factores considera mais relevante para ao insucesso 
escolar dos alunos:  

1) Nível de maturidade deficiente  □
2) Capacidade intelectual insuficientemente desenvolvida  □
3) Difícil adaptação ao ambiente escolar □
4) Deficiente domínio da língua prática  □

27 – Relacionamento com os alunos 
1) Má □
2 Boa □
3) Razoável □
4) Muito boa □

28) Achas o insucesso escolar um problema: 
Da escola □
Do aluno □
Da sociedade □
Da escola e aluno □

29) Há biblioteca. 
 Se há diga em que condições:  
Sem □ condições com poucas condições □ com muita condição □
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Guia de entrevista ao director  
 

1) Achas que o actual sistema de avaliação contribui para o insucesso dos alunos? 

2) Na sua opinião a falta de acompanhamento dos pais e encarregados de educação 

contribui para o insucesso escolar dos alunos? 

3) Achas que uma boa planificação dos conteúdos contribui para o sucesso dos alunos? 

4) A percentagem de repetências diminui de ano para ano? 

5) Cumprem-se os objectivos previstos nos programas? 

6) No contacto com os pais/encarregados de educação o director expressa a sua 

confiança na capacidade de aprendizagem dos alunos independentemente da classe social ou 

outras características individuais? 

7) Os alunos obtêm bons resultados académicos no fim do ano lectivo? 

8) A equipa da direcção estabelece parcerias que contribuem para o aumento dos 

recursos matérias e a melhorias dos recursos humanos na escola? 

9) A taxa de mobilidade de professores diminui de ano para ano? 

10) A repetências e o abandono são alguns dos indicadores do insucesso escolar. Como 

o director o que tem feito para minimizar esses indicadores? 

11) Como caracteriza o ambiente e o clima de trabalho na sua escola? 

12) O trabalho produz satisfação porque os alunos progridem na aprendizagem? 

13) Quem é o culpado do problema do insucesso escolar? 

14) Todas as informações circulam de maneira rápida correcta entre sectores e 

colaboradores? 

 


