
ANÁLISE Escolaridade dos pais é um dos fatores que mais influenciam as

notas dos alunos. Condições socioeconómicas pesam mais no ensino básico

Tal pai tal filho
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s—>v orno numa equação, a fór-

| mula do sucesso dos alunos
é feita de vários números e

incógnitas. A qualidade dos

I professores, as habilitações
V^ Je os recursos económicos

das famílias, a direção da escola ou a

motivação dos estudantes — tudo conta

para o resultado final. Mas naquilo que
é possível medir atualmente, a partir
dos dados fornecidos pelo Ministério
da Educação (ME), fica claro que há va-
riáveis que são mesmo determinantes.
E que umas são mais importantes do

que outras. Uma delas é o nível de esco-

larização dos pais — quanto mais tem-

po estudaram, maior é a probabilidade
de os filhos terem melhores notas.

As conclusões resultam de um estu-
do feito por Cátia Nunes, investigado-
ra e colaboradora do Observatório Per-
manente da Juventude, para o ran-
king Expresso/SIC. Através do cruza-
mento estatístico entre vários indica-
dores de contexto e as médias na 1- fa-

se dos exames do secundário, constata-
-se que quase um terço (29%) da varia-

ção dos resultados é explicada por fato-
res alheios aos alunos. Tanto a escola-
ridade dos pais e o número de famílias
apoiadas pela ação social escolar como
a percentagem de alunos que estão no
ensino regular (e não no profissional)
e de professores nos quadros contri-
buem para as notas.

No ensino básico, estas variáveis têm
ainda mais peso. A oscilação das mé-
dias dos exames do 9 Q ano é explicada
em 35% por aqueles indicadores. Sendo

que, em ambos os casos, o capital esco-
lar dos pais é o que tem maior impacto.

É comum dizer-se que os rankings
comparam o incomparável, ao coloca-

rem lado a lado escolas públicas e priva-
das, já que as primeiras recebem todos

os jovens e as segundas apenas quem
pode pagar. O que fica à vista é que tam-
bém o universo do ensino estatal é mui-
to diverso (as privadas não têm de co-
municar dados sobre os alunos).

Olhando para os extremos do ranking
do Expresso, que ordena as 417 secun-
dárias públicas onde se realizaram 100
ou mais provas, ficam evidentes as dife-

renças. A Infanta Dona Maria, em

NA MELHOR

PÚBLICA OS PAIS
DOS ALUNOS
ESTUDARAM EM
MÉDIA 14,6 ANOS.
NA QUE FICOU EM
ÚLTIMO LUGAR,
NÃO FORAM
ALÉM DOS OITO
Coimbra, volta a aparecer em 1Q lugar.
Segundo a base de dados fornecida aos

órgãos de comunicação social, a percen-
tagem de alunos carenciados (apoiados
pela ação social escolar) no ensino se-

cundário é de apenas 6%. Já na Escola
Santo António, no Barreiro, que apre-
senta a média mais baixa nos exames, o

valor dispara para o quádruplo. Os pais
dos alunos da Infanta estudaram em
média 14,6 anos; na Santo António não
foram além dos oito anos.

Outro exemplo: nas duas secundárias
onde os encarregados de educação dos

alunos têm a formação mais elevada —

a Quinta do Marquês e a Sebastião e

Silva, ambas em Oeiras —
, o valor mé-

dio de escolaridade de pais e mães é de

15,6 e 14,7 anos, respetivamente, o que
significa que frequentaram o ensino su-

perior. A maioria da população portu-
guesa tem no máximo o 9Q ano. Na se-

cundária de Vilela (Paredes), as habili-

tações médias não chegam ao 2Q ciclo

completo.
Apesar de não existirem diferenças

significativas nas médias dos resulta-
dos do secundário por região, as variá-
veis de contexto têm pesos diferentes e

graus de influência diversos em cada zo-
na. Na região de Lisboa, o único indica-
dor que se revelou como determinante
dos resultados foi a média de anos de
escolaridade dos pais. Já no Norte e no

Alentejo, somam-se a este fator o tipo
de escola e a percentagem de alunos no
ensino regular ou profissional.

Por que razão estas características in-
fluenciam de forma diferente os resul-
tados? As escolas de uma determinada
zona conseguem mitigar o peso dos

constrangimentos socioeconómicos?
Ou há outras variáveis em jogo mais

importantes? Estas são dúvidas a preci-
sar de estudos mais aprofundados, re-
conhece Benedita Portugal e Melo, in-

vestigadora do Instituto de Educação

da Universidade de Lisboa, realçando
a importância da escolarização dos

pais em todas as regiões.

Escolas não fazem magia

Se o défice de qualificações do passado
ainda pesa no presente, será esse um
problema que só o tempo pode resol-
ver? "Em certa medida sim. Mas a esco-
la tem de ter um papel fundamental na
compensação das desigualdades cultu-
rais das famílias", defende a mesma in-

vestigadora.
Também Tiago Neves, do Centro de

Investigação e Intervenção Educativas
da Universidade do Porto, acredita
"na possibilidade de a educação conse-

guir inverter alguns percursos e com-
bater dificuldades impostas pelo
meio". Mas ressalva que a educação
"não é um passe de mágica". "Está de-
monstrado que a educação tem efeitos
muito positivos. Mas também está pro-
vado que não é fator suficiente", refor-

ça o investigador, lembrando que Por-

tugal é dos países com maiores desi-

gualdades sociais. "O combate passa
pela escola, mas vai muito além disso

e implica políticas a nível fiscal, social,
de saúde, etc."

Quanto aos resultados dos exames,
Benedita Portugal e Melo admite que a
maior dificuldade dos testes pode justi-
ficar a descida significativa das médias

registada este ano. Alerta, no entanto,
para a possibilidade de haver explica-
ções mais graves. "Pode haver aqui um
efeito da recessão que vivemos. Os pro-
fessores com quem tenho falado dizem
sentir muito o peso da crise na vida das

famílias, com o aparecimento de casos

de disfunção e insatisfação, que podem
ter efeitos no comportamento dos miú-
dos. Os próprios professores estarão
menos motivados por algumas medi-
das que têm sido tomadas."

ileiria@expresso.impresa.pt

Um retrato
ainda parcial
Apesar de este ser já o 13 9 ano
em que o Ministério da Educação
disponibiliza as médias dos exames
nacionais por estabelecimento
de ensino, as análises que se podem
fazer a partir daí ainda têm várias

limitações. É certo que as listas
ficaram mais completas a partir
do momento em que o Ministério



começou a divulgar — desde o ano
passado — um conjunto de dados
de caracterização das escolas

públicas. Percentagem de alunos

apoiados pela ação social escolar
e dos professores dos quadros,
habilitações dos pais e o peso
dos cursos de ensino profissional
permitem conhecer, mesmo que
à distância, um pouco da realidade
de cada escola e do meio em que
está inserida. Só que essa

informação continua a não existir

para o privado. E há outras
ressalvas a fazer: os dados de
contexto estão um ano desfasados

e dizem respeito a 2011/2012.
Além disso reportam-se a todo
o agrupamento, sendo que cada um

agrega várias escolas básicas, não
raras vezes muito diferentes entre
si. No entanto, a maior crítica que
se faz aos rankings não incide sobre

questões mais ou menos técnicas,
mas sobre o facto de poderem
esconder todo o trabalho que é

feito dentro das escolas, sobretudo
nos meios mais difíceis. O problema
seria resolvido se houvesse dados
sobre a evolução dos alunos, a

partir do momento em que entram
numa determinada escola. Em

Inglaterra, por exemplo, esse 'valor
acrescentado' é um dos indicadores

visíveis, medindo o contributo de
cada estabelecimento para o

progresso dos seus estudantes.


