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1. Portugal: notas sobre o país da “exigência” e do insucesso 

(Candeias, 2001)

“[…] sabendo ler e escrever nascem-lhes 
ambições: querem ir para as cidades ser 
marçanos, caixeiros, senhores; querem ir 
para o Brasil. Aprenderam a ler! Que lêem? 
Relações de crimes; noções erradas de 
política; livros maus; folhetos de 
propaganda subversiva. Largam a enxada, 
desinteressam-se da terra e só têm uma 
ambição: serem empregados públicos. Que 
vantagens foram buscar à escola? 
Nenhumas. Nada ganharam. Perderam 
tudo. Felizes os que esquecem as letras e 
voltam à enxada. A parte mais linda, mais 
forte, e mais saudável da alma portuguesa 
reside nesses 75 por cento de analfabetos.” 
(Virgínia de Castro e Almeida, 1927)
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1. Portugal: notas sobre o país da “exigência” e do insucesso 

A 21 de novembro de 1934, entrevista ao Diário 
de Notícias, Eusébio Tamagnini, Ministro da 
Instrução, apresenta a solução para resolver o 
problema do analfabetismo em Portugal, tendo 
por base a teoria do psicólogo americano 
Terman.
Segundo Tamagnini, a população escolar podia 
ser dividida em cinco grupos: os ineducáveis 
(8%), os normais estúpidos (15%), os de 
inteligência média (60%), os de inteligência 
superior (15%) e os notáveis (2%).
ara resolver o problema do analfabetismo a 
solução era simples: “Quer dizer - acentua o Sr. 
Eusébio Tamagnini - que reduzindo das 585 
000 crianças em idade escolar, 23% (8% de 
ineducáveis e 15% de normais estúpidos), 
ficam 134 500 que não carecem de ensino 
complementar”. (Mónica, 1978, p. 338)
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1. Portugal: notas sobre o país da “exigência” e do insucesso 

Taxas de escolarização (Candeias, 2001)
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1. Portugal: notas sobre o país da “exigência” e do insucesso 

Ensino Primário Elementar Oficial. Aproveitamento escolar (inscritos em milhares) 

 1954-55 1969-70 1973-74 1975-76 

 

1 - Inscritos 

 

775,5 

 

883,7 

 

859,3 

 

869,7 

2 - Aprovados 552,0 610,3 615,4 742,5 

3 – Não aprovados 223,5 273,4 243,9 127,2 

4 - % de 3/1 28,8 30,9 28,9 14,6 

5 – 1.ª classe - inscritos 259,5 271,4 256,4 a) 

6 - Aprovados 168,2 166,5 162,0  

7- Não aprovados 91,3 104,9 94,4  

8 - % de 7/5 35,2 38,7 36,8  

Fontes: Estatísticas da Educação, 1954-55; Estatísticas da Educação, 1970, 1974, 1976 cit. por Sampaio, 1978, p. 19. 

(a) A entrada em vigor dos novos programas do ensino primário substitui o regime de quatro classes, pelo de duas fases de 

escolaridade, tendo, em princípio, cada uma dois anos de duração. 
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1. Portugal: notas sobre o país da “exigência” e do insucesso 

Conversa entre duas professoras em meados de 
Setembro de 1992:

1.ª Prof.ª - Vê lá tu que há bocado disseram-me que já 
não era preciso fazer testes. Eu fiquei pasmada!

2.ª Prof.ª - Sim, eu também já ouvi dizer que agora, 
como todos passam, já não faz sentido haver 
testes.

1.ª Prof.ª - Mas isso não faz sentido. Como é que 
depois se faz prova se houver algum protesto? É 
sempre necessário ter documentos.

2.ª Prof.ª - Talvez isso tenha a ver com o facto de a 
avaliação agora ser predominantemente formativa.

1.ª Prof.ª - Ah, pois é! Agora chamam formativa 
àquela que era sumativa e a gente fica sem 
saber para onde vai a sumativa. 
(Caria, 1994a, pp. 131-132).

Ano letivo

92-93

1.º 

ciclo

2.º ciclo 3.º ciclo ES

Escolarização 100% 81,4% 66,4% 90,6%

Retenção 25,6% 22% 7.º 13,5%

8.º 17,7%

9.º 16%

57,5%

(% de alunos 

que concluiu 

o 12.º ano)

(Pordata, 2014)
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1. Portugal: notas sobre o país da “exigência” e do insucesso 
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2. É possível “lutar” contra o insucesso escolar?

Teorias 
explicativas 

Teoria dos 
“dotes”

A distribuição desigual 
das capacidades inatas 

dos alunos

Determinismo psicológico

Ações centradas no 
indivíduo, sobretudo de 

natureza psicológica

Teorias da 
“pertença 

social”

A distribuição desigual do 
“capital cultural” devido a 

fatores socais, 
económicos e culturais

Determinismo sociológico

Ações centradas em 
medidas compensatórias 

das desigualdades de 
“classe”

Teorias do 
efeito-escola

O efeito das variáveis 
intra-escolares

Ações centradas na 
reconfiguração da 

“gramática escolar”
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2. É possível “lutar” contra o insucesso escolar?

Um exemplo: Turmas/alunos2 2 testes  c/ AF 2 testes 2 s/AF Melhoria

Turma A (25) 96% 89% 7%

Turma B (22) 98% 90,5% 7,5%

Turma C (21) 93,5 79,5% 13,5%

Turma D (21) 90% 74% 16%

Alunos estrangeiros Coreia do Sul 
e China (5)

91% 82,5% 8,5%

Alunos com  acomodações e 
alterações no trabalho escolar (2)

86% 80% 6%

Alunos com múltiplas 
acomodações, mormente na 
avaliação (5)

82% 64% 18%

(Huisman, 2018)
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2. É possível “lutar” contra o insucesso escolar?

A cama de Procusto
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2. É possível “lutar” contra o insucesso escolar?

Dada visão parcial, unidimensional e até ideologicamente comprometida, das “teorias 
explicativas”, tem vindo a ganhar terreno uma outra visão do insucesso escolar:

• é um fenómeno multidimensional, interdisciplinar e “multifocalizado” (Cabral & 
Alves, 2016);

• precisa de convocar diferentes agentes sociais e educativos numa abordagem 
holística (“whole-school-approach”);

• deve assentar numa lógica bottom-up e de multirregulação, privilegiando a 
localização das decisões;

• pressupõe a centralidade da escola como “lugar privilegiado para a melhoria” 
(Bolívar, 2012).
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3. Projeto “Ag(ir) para o sucesso escolar”: um exemplo

• Adoção de uma lógica indutiva e bottom-up através de uma política local com 
a participação de diferentes atores e agentes educativos;

• Definição de estratégias transversais, integradas e ecossistémicas face aos 
problemas do território educativo;

• Focalização da ação na construção de Planos individuais de Recuperação 
baseados nos seguintes princípios:

- diagnóstico multidimensional;
- ação multidisciplinar;
- reforço da avaliação formativa;
- responsabilização dos alunos e dos pais;
- centralidade da escola.

• ”.
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3. Projeto “Ag(ir) para o sucesso escolar”: um exemplo

• Criação de ambientes de aprendizagem mais ricos, diversificados e flexíveis, 
sendo capazes de induzir a reconfiguração da “gramática escolar”.

• A existência de um Conselho Consultivo, com representação de todas as 
escolas, com funções de acompanhamento, regulação e monitorização;

• Desenvolvimento de dinâmicas de supervisão entre pares e trabalho 
colaborativo através da existência de um dispositivo de uma equipa de 
supervisores;

• Adoção de promoção da participação dos alunos e dos pais na elaboração 
dos PIR, bem como através de grupos de focagem para avaliar e monitorizar o 

próprio projeto.
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