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1. O que nos diz a investigação sobre o 

insucesso e o abandono escolar
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INSUCESSO E ABANDONO ESCOLAR

(fenómenos complexos, que podem ser explicados por 

múltiplos fatores)

EVOLUÇÃO AO NÍVEL DAS TEORIAS EXPLICATIVAS



Teorias explicativas do insucesso escolar
(A partir de Benavente, 1990)
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TEORIA DOS “DOTES”

(final da segunda guerra mundial 

até ao final dos anos 60)

- Explicações psicológicas individuais

- sucesso/insucesso justificado pelas maiores ou menores capacidades dos 

alunos, pela sua inteligência, pelos seus «dotes» naturais



Teorias explicativas do insucesso escolar
(A partir de Benavente, 1990)
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TEORIA DO “HANDICAP” 

SOCIOCULTURAL

(final anos 60, início anos 70_séc. XX)

- Explicações de natureza sociológica

- Sucesso/insucesso justificado pela pertença social e pela maior ou menor 

bagagem cultural de que os alunos dispõem à entrada na escola

- Papel «reprodutor» da escola posto em evidência (as desigualdades 

sociais transformam-se em desigualdades escolares que legitimam, por 

sua vez, as desigualdades sociais).



Teorias explicativas do insucesso escolar
(A partir de Benavente, 1990)
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TEORIA SOCIOINSTITUCIONAL

(a partir dos anos 70 do séc. XX)

- o trabalho de análise da produção do insucesso escolar ultrapassa as 

relações escola/meio e interessa-se pelos mecanismos que operam no 

interior da própria escola, interrogando o seu funcionamento e as suas 

práticas

- Sublinha-se a necessidade da diferenciação pedagógica, pondo em 

evidência o carácter ativo da escola na produção do insucesso



Estudos sobre relação do sucesso 

escolar com antecedentes sociais e 

étnicos
(Coleman, 1966; Plowden, 1967; Jencks et al, 

1972)

As desigualdades sociais tendem a 

manter-se ou a acentuar-se não 

obstante a escolarização

Movimento das escolas eficazes

(Rutter et al, 1979; Edmonds, 1979; Brookover

et al, 1979; Mortimore et al, 1988; Sammons et

al)

A escola pode fazer a diferença no 

sucesso dos seus alunos
(liderança | clima de escola / culturas 

profissionais | organização e gestão de tempos, 

espaços e recursos | organização ao nível dos 

alunos | práticas pedagógicas / estratégias de 

ensino)

Movimento da melhoria das escolas

(Hopkins, 2007; Hudson, 2009; Bolívar, 2012)

A escola como “unidade básica de 

mudança e inovação” (Bolívar, 2012)

As boas escolas têm uma ampla conceção dos 

resultados dos alunos e centram-se na melhoria 

dos processos da aula e na promoção da 

capacidade interna de mudança de cada escola



O modelo escolar e o (in)sucesso educativo

Modelo pedagógico da Escola Moderna

“ensinar a muitos como se fossem um só” (Barroso, 1995, 2001)

Pedagogia coletiva – modo uniforme de organização pedagógica

Homogeneidade das normas, dos espaços, dos tempos, dos alunos, dos 

professores, dos saberes e dos processos de inculcação (Barroso, 2001)

1. Estrutura curricular académica e uniforme com 

sequencialidade regressiva

2. Regime de aprovação / reprovação global anual

3. Organização de alunos por turma, aprendendo no 

mesmo espaço e no mesmo tempo

4. Falta de preparação dos gestores pedagógicos para 

as tarefas de constituição de turmas e distribuição do 

serviço docente

5. Medidas que dificultam a fixação e a estabilidade dos 

professores (Formosinho, 1988)

Insucesso ao 

nível das três 

funções básicas 

da escola:

- Instrução

- Socialização

- Estimulação 



Políticas de promoção do sucesso educativo

Primeira geração de medidas centradas no 

sucesso escolar (anos 80 e 90 do século XX)

Programas de promoção do sucesso educativo 

criados numa lógica top down, sem alterações 

significativas na gramática escolar

Exs.: Programa Interministerial de Promoção do 

Sucesso Educativo (PIPSE) | Programa de Educação 

Para Todos (PEPT)

- Impacto limitado na 

promoção do sucesso 

educativo

- A mudança de 

discurso ao nível da 

política educativa não 

foi acompanhada de 

uma mudança efetiva 

nas práticas

Nova geração de políticas educativas (início do 

século XXI)_Programa Mais Sucesso Escolar 

(2009/2010)

Pensado numa lógica bottom up

Prevê alterações ao nível do modelo escolar 

tradicional



Políticas de promoção do sucesso educativo
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XXI GOVERNO CONSTITUCIONAL

(aposta na autonomia e no poder autoral das escolas | valorização 

dos territórios e das suas especificidades)

PNPSE – Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar

PIICIE - Plano Integrado e Inovador do Combate ao Insucesso 

escolar

PAFC – Programa de Autonomia e Flexibilidade Curricular



Modelo teórico multifocal de análise do (in)sucesso 
(Cabral, 2014)
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4 níveis de análise

3 racionalidades

5 dimensões 

organizacionais

4 variáveis chave 

sala de aula



O que nos diz a investigação (Cabral, 2014)

1. É a política educativa global que gera e gere as possibilidades de inovação, 

mudança e melhoria dentro das organizações escolares.

política bottom up | transformação nos modos de governar | conhecer, reconhecer e 

confiar | alargamento das margens de autonomia individual e organizacional | 

prestação de contas inteligente

2. A gramática escolar determina em larga medida o processo de escolarização 

e os seus sentidos. Só uma intervenção que altere a sintaxe da organização tem 

condições de fazer emergir novas possibilidades de sucesso. 

novos modos de agrupar os alunos | uso mais inteligente do tempo e dos espaços de 

ensino/aprendizagem | novas formas de gestão curricular | diferenciação pedagógica | 

trabalho colaborativo



O que nos diz a investigação (Cabral, 2014)

3. A alteração das condições organizacionais, apesar de central como ponto de 

partida para repensar as questões do (in)sucesso, por si só, não basta para 

orientar a escola para o sucesso.

importância do modelo didático, do modo como se pensa e concretiza a ação 

estratégica na sala de aula, dos métodos recursos de ensino, da relação pedagógica 

| necessidade de criar verdadeiras comunidades de aprendizagem profissional

4. As lideranças (de topo e intermédias) são fundamentais em qualquer 

processo de mudança bem sucedida em educação

focalização na visão e objetivos da escola, nas estruturas e processos académicos e 

nas pessoas | atenção às aprendizagens | conhecimento dos modos de ensinar | 

implementação de dispositivos de compreensão dos resultados e dos processos 

educativos | criação de dinâmicas de implicação e compromisso



O que nos diz a investigação (Cabral, 2014)

5. Só uma visão integrada e sistémica tem condições de gerar e sustentar 

novos modos de ação pedagógica 

rejeitar dicotomias esterilizantes | integrar e combinar o fora e o dentro, a 

organização e a pedagogia, as culturas organizacionais e profissionais

6. As escolas orientadas para a melhoria beneficiam de uma lógica de ação 

em rede dentro da organização e entre organizações que se sintam incluídas 

num propósito comum de elevar os resultados do sucesso.

oportunidade de aprendizagem com os outros | desenvolvimento de uma visão da 

educação partilhada e vivida para além dos portões da escola_Hopkins, 2007 | 

criação de estruturas de suporte à ação da escola



O que nos diz a investigação (Cabral, 2014)

7. Não podemos continuar a ensinar os alunos como se todos fossem um só

(Barroso, 1995, 2000), tendo como referência a ficção do aluno médio.

organizar a escola sob um mundo de diversidade | considerar novas formas de 

organizar e agrupar os alunos

Contudo, atenção a práticas permanentes de nivelamento dos alunos a partir do 

seu desempenho escolar                    desânimo aprendido; baixa autoestima; 

desmotivação

Implementação de práticas de diferenciação que aumentem as oportunidades 

e não as diferenças



2. As ações em curso no âmbito do 

PIICIE
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Planos Integrados e Inovadores de Combate ao 

Insucesso Escolar (PIICIE)

Objetivo específico

Promover a melhoria do sucesso educativo dos alunos, 

reduzindo as saídas precoces do sistema educativo, 

combatendo o insucesso escolar e reforçando as medidas 

que promovem a equidade no acesso à educação básica 

e secundária. 
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Planos Integrados e Inovadores de Combate ao 

Insucesso Escolar (PIICIE)

Tipologia de operações

“Medidas educativas orientadas para a promoção do 

sucesso educativo e para a prevenção do abandono 

escolar”. 
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As ações em curso no âmbito do PIICIE

Sistematização a partir das operações dos 17 municípios 

da AMP:

1. Medidas de gestão estratégica da Educação

2. Medidas de natureza organizacional

3. Medidas de apoio ao desenvolvimento curricular
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As ações em curso no âmbito do PIICIE

1. Medidas de gestão estratégica da Educação

✓ Observatórios de apoio ao sucesso escolar

✓ Centros locais de apoio às aprendizagens

✓ Fóruns de discussão | Partilha de boas práticas | 

Seminários

✓ Formação parental

✓ Orientação vocacional
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As ações em curso no âmbito do PIICIE

2. Medidas de natureza organizacional

✓ Equipas multidisciplinares

✓ Modelos Integrados de Promoção do Sucesso Escolar 

(reconfiguração de tempos, espaços e modos de 

aprendizagem)

✓ Plataformas de comunicação | criação de redes de 

escolas

✓ Salas de aula do futuro
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As ações em curso no âmbito do PIICIE

3. Medidas de apoio ao desenvolvimento curricular

✓ Promoção da leitura

✓ Laboratórios de Línguas

✓ Literacia digital

✓ Ensino experimental das Ciências

✓ Ateliês de artes

✓ Inteligência emocional, coping e empreendedorismo

✓ Desenvolvimento da criatividade

✓ Desenvolvimento de competências pessoais e sociais
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Modelo teórico multifocal de análise do (in)sucesso 
(Cabral, 2014)
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4 níveis de análise

3 racionalidades

5 dimensões 

organizacionais

4 variáveis chave 

sala de aula



Modelo teórico multifocal de análise do (in)sucesso 

aplicado ao PIICIE
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A. Políticas educativas

DESCENTRALIZAÇÃO

Heterorregulação

(a nível central)

Autorregulação

(a nível local)

Combinação de políticas 

top down com políticas 

bottom up

(aposta numa autonomia 

relativa dos territórios e 

das escolas | 

accountability) 



Modelo teórico multifocal de análise do (in)sucesso 
aplicado ao PIICIE
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A. Políticas educativas MULTIRREGULAÇÃO 

POLICÊNTRICA 
CENTRO 

POLÍTICO

MUNICÍPIO

COMUNIDADE 

LOCAL

ESCOLAS



Modelo teórico multifocal de análise do (in)sucesso 
aplicado ao PIICIE

10/25/2018 27

B. Gramática organizacional | C. Variáveis organizacionais
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Medidas de gestão 

estratégica da educação

Medidas de natureza 

organizacional



Modelo teórico multifocal de análise do (in)sucesso 
aplicado ao PIICIE
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D. Variáveis chave da ‘sala de aula’ 

ESCOLA

(NÍVEL MICRO)
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Medidas de apoio ao 

desenvolvimento curricular



3. Conclusões e orientações para a 

ação
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Conclusões e orientações para a ação

1. O sentido da ação

A realidade só é 

transformável através da 

implicação do sujeito 

enquanto construtor de 

significados (Frankl (2008), 

Perrenoud (1995), Crozier (1998) 

Alves (2012) | aposta na 

autonomia individual e 

coletiva | incentivo ao poder 

autoral

2. Cada escola pode ser uma boa 

escola

Criação de oportunidades de 

confiança, exigência e apoio | 

valorização e reconhecimento da 

autonomia fecundante das 

comunidades educativas | escola 

enquanto parceira no 

desenvolvimento local | prestação 

de contas mais inteligente | 

políticas mais duradouras, mais 

coerentes, mais sistémicas, 

alimentadas pelo princípio da 

realidade



Conclusões e orientações para a ação

3. Uma contratualização 

coerente

respeitando e promovendo a 

autonomia (relativa) das 

partes | reconhecendo (e 

promovendo) as diversidades

e as complementaridades | 

partilhando recursos, 

poderes e responsabilidades 

| dando corpo e sentido à 

comunidade educativa.

4. Uma profissão revalorizada

O querer, o saber e o poder dos 

professores             MUDANÇA

Sem professores não há futuro (Nóvoa, 

2009; Canário, 2005; Azevedo, 2011)

Política que crie exigência e pressão, 

que traga para dentro da profissão os 

principais mecanismos de regulação, 

formação e afirmação (Nóvoa, 2009)           

emergência de um

querer (individual 

e coletivo) 



Conclusões e orientações

para a ação

6. Gestão mais inteligente do 

currículo

(no âmbito de uma ativação do 

ciclo de aprendizagem)

mediação mais atenta ao estádio 

de desenvolvimento dos alunos 

|gestão mais diferenciada dos 

tempos e modos de fazer aprender 

| avaliação formadora mais eficaz | 

desenvolvimento curricular mais

colaborativo ao nível dos 

departamentos e ao nível dos 

conselhos de turma 

7. Comunidades de Aprendizagem 

Profissional

As várias crises que chegam 

naturalmente à escola – familiar, social, 

laboral, económica…- fazem do processo 

de escolarização uma atividade de 

elevado risco e muitas vezes uma missão 

quase impossível

Ação mais coletiva, mais 

solidária e mais investigativa, 

espaços e tempos de encontro, 

objetos de trabalho comuns, 

valores educativos e 

pedagógicos partilhados, 

produção coletiva de 

respostas



Grata pela vossa atenção e ao dispor 

para o debate

icabral@porto.ucp.pt
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