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RESUMO

Alguns factores sócio-demográficos são apontados pela literatura como factores que
contribuem para o envolvimento parental e, consequentemente para o sucesso escolar.
Pretende-se com o presente trabalho identificar quais são os factores sócio-demográficos
que promovem o envolvimento parental assim como identificar se os mesmos contribuem
para o sucesso escolar. Pretende-se ainda abordar a relação entre a escola e a família e
perceber de que forma os conflitos podem ser resolvidos, promovendo assim a escuta
activa e a comunicação.
Numa amostra composta por 62 pais e quatro professores do 1º e 4º anos do 1º Ciclo do
Ensino Básico do ano lectivo 2011/2012, avaliaram-se as três dimensões do envolvimento
parental: comunicação escola – família, envolvimento da família em actividades na escola
e envolvimento da família em actividades de aprendizagem em casa.
A análise dos resultados permitiu identificar um nível de escolaridade baixo dos
encarregados de educação, estes pais envolvem-se na escola dos filhos, principalmente em
actividades de aprendizagem em casa.
Verificou-se ainda que existe pouca comunicação entre a escola e a família pelo que é
pertinente promover esse diálogo para que seja mais contínua a necessária cooperação
entre pais e professores.

ABSTRACT

Few social-demographic factors are point out in literature to contribute to parental
involvement and consequently, for scholar success.
With this work, we aimed at identifying which ones are the socio-demographic factors that
promote parental involvement as well as confirming that those contribute to scholar
success. It is also aimed at understanding the relationship between school and family and
analyse in which way conflicts can be solved, promoting like this active listening and
communication.
In a sample of 62 parents and 4 professors from 1st and 4th grades of the 1st Cycle of
Basic Education from the academic year 2011/2012, we evaluated 3 dimensions of
parental involvement: school-family communication, family involvement in school
activities and family involvement in home activities that promote learning.
Our results identified that parents with low educational levels are involved in
their children's school, namely in home activities that promote learning.
We also verified a lack of communication between school and family that must be
promoted instead, to stimulate cooperation between parents and teachers.
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Introdução

A presença dos pais na educação dos filhos é essencial. A tarefa de educar é uma tarefa de
grande responsabilidade e exigência, sendo fundamental para a construção de carácter da
criança e para a construção do adulto.
Nos últimos anos, Portugal tem assistido a algumas mudanças, concretamente
demográficas, que, por sua vez provocam alterações na família. O aumento da esperança
média de vida, a baixa taxa de natalidade, o casamento tardio – ou a inexistência do
casamento, dando lugar às uniões de facto -, o adiamento da idade em que a mulher tem o
primeiro filho, o aumento do número de divórcios, são factores a que assistimos que levam
a uma fragilização e desinstitucionalização da família (Ribeiro, in Léxico da Família,
2010). A par destas alterações demográficas e, com um mercado de trabalho cada vez mais
exigente, muitos pais saem cada vez mais tarde dos seus postos de trabalho. Desta forma
vêm-se muitas vezes a braços com problemas de ordem profissional, pessoal e económica e
a atenção aos filhos é posta em segundo plano, o que conduz, naturalmente a um
afastamento dos filhos.
A frase de Pitágoras: “educai as crianças e não será preciso castigar os homens” conduz a
um necessária reflexão sobre o papel da família e da escola na educação das crianças.
A família tem um papel essencial e único. Essencial porque representa um desafio de
grande responsabilidade e de grande utilidade. Único, porque os pais não podem treinar a
educação dos seus filhos, têm uma única oportunidade de os educar, facto que talvez ajude
a compreender a existência de vários receios no que respeita à educação dos filhos.
A escola também tem uma importância ímpar na educação de um ser humano. No entanto,
assim como a família tem sofrido alterações - ou não fosse a família uma instituição
dinâmica e em constante mudança - também a escola foi sofrendo alterações.
Deste modo, a escola e a família têm duas características em comum: a sua forma dinâmica
de agir e a sua importância no percurso académico das crianças e adolescentes. O grande
desafio que muitas vezes têm que enfrentar o é a cooperação entre ambas. Deve existir uma
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postura de cooperação mútua para que a criança possa desenvolver-se e interiorizar
valores. Esta cooperação ou relação entre a família e a escola merece ser objecto de uma
atenta reflexão, de forma a compreender a natureza da relação que existe entre ambas e
quais os factores que contribuem para que por vezes a cooperação falhe.
O presente trabalho de investigação é resultado, em parte, de um trabalho desenvolvido
numa Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco situada na Região de Lisboa
e Vale do Tejo, no qual houve uma necessária intervenção com a família e a escola. Foi
notória a falta de comunicação que existe entre a escola e a família e, muitas vezes, a
entrega total da responsabilidade de educar por parte da família à escola. Em muitos
processos acompanhados, era notório que a falta de assiduidade (e pontualidade) e o
insucesso escolar eram o resultado da ausência de uma família estruturada e organizada, de
baixos recursos económicos e também, muitas vezes, do baixo nível de escolaridade dos
pais. Assim, achou-se pertinente trabalhar em profundidade neste campo ao mesmo tempo
pedagógico e familiar.
Nesse sentido, pretendeu-se trabalhar numa escola pública da Região de Lisboa e Vale do
Tejo. Foram feitos contactos pessoais e via e-mail com algumas escolas e obtivemos a
resposta positiva de uma delas. A escola em questão é uma escola TEIP (Território
Educativo de Intervenção Prioritária) que, na nossa opinião, tem grandes potencialidades
para dar resposta às famílias, numa área de acção social e também para prevenir e
combater casos de insucesso escolar.
À relação que existe entre a família e a escola dá-se também a designação de envolvimento
parental. O envolvimento parental diz respeito à forma como os pais se envolvem no
quotidiano escolar dos filhos: participando em reuniões para as quais são convocados,
acompanhando os filhos nos trabalhos de casa e, em pareceria com a escola, percebendo e
combatendo as dificuldades dos alunos, promovendo o sucesso escolar bem como
potencializando competências. Assim, pretende-se com a presente investigação perceber se
o envolvimento parental contribui para o sucesso escolar e identificar as características
sócio-demográficas que mais contribuem para o envolvimento parental.
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O estudo foi feito com pais e professores do 1º Ciclo do Ensino Básico que pode ser visto
como o começo da aprendizagem escolar do percurso académico. Por uma questão de
limitação temporal, achou-se pertinente trabalhar apenas com os pais e professores do 1º e
4º anos de escolaridade, no início e termo do 1º Ciclo do Ensino Básico.
A família passa habitualmente por vários ciclos ao longo da sua normal evolução. Uma das
fases do ciclo vital da família é a entrada da criança na escola. O primeiro dia de aulas
marca positivamente ou negativamente uma criança e é aí que começa o percurso escolar.
Até ao 4º ano a criança adquire competências de aprendizagem básicas, estando então
preparada para adquirir novos conhecimentos. No 5º ano de escolaridade deixa de haver
apenas um professor e o aluno terá que conviver com novos e vários professores, várias
disciplinas, horários menos rotineiros, etc. De forma genérica, pode-se afirmar que estes
foram os critérios para abrangermos apenas o 1º e 4º anos de escolaridade.
Através de conversas informais que tiveram lugar antes e durante o decorrer da
investigação, alguns professores referiram que existiam alguns conflitos na escola, fruto,
em parte, da inexistência de uma comunicação eficaz e de muitos pais transferirem para a
escola a responsabilidade total de educar os filhos. Como se sabe, a escola é muitas vezes
palco de algum conflito. Segundo Pruitt e Rubin (1986, cit. por Cunha, 2008), o conflito
pode surgir muitas vezes em contexto escolar e, se não for resolvido, pode dar lugar ao
escalamento do conflito, no qual se regista uma espiral do conflito onde cada parte reage
litigiosamente à recente acção litigiosa da outra parte.
Deste modo, achou-se pertinente abordar ao longo do trabalho o que é o conflito e como
este pode ser resolvido, não só no seio das famílias mas também nas escolas.
No que concerne à organização do trabalho, este encontra-se dividido em duas partes: O
enquadramento teórico e a revisão de literatura e o estudo empírico.
A primeira parte está dividida em três capítulos que focam, entre outros, os seguintes
temas: a família e o ciclo vital da família, a relação escola – família e as suas principais
vantagens, o envolvimento parental e o sucesso escolar. Iremos ainda abordar o conflito na
escola e as resoluções alternativas para o conflito (mediação escolar).
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O estudo empírico ocupa a segunda parte do trabalho, que está dividida em dois capítulos.
No primeiro recolhe-se uma breve fundamentação teórica que impulsionou o estudo e são
abordados os objectivos propostos e as hipóteses utilizadas e é feita uma breve
caracterização da amostra.
Procede-se ainda à caracterização dos questionários utilizados e, no último capítulo, faz-se
a apresentação, análise e discussão dos resultados.
Apresenta-se por fim uma conclusão genérica da investigação na qual se enumeram
também algumas limitações surgidas no decorrer do trabalho. Por último, e por se achar
pertinente, são dadas algumas sugestões para a promoção do envolvimento parental nas
escolas.
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I PARTE
ENQUADRAMENTO TEÓRICO

15

CAPÍTULO 1. A família e as suas tarefas – o ciclo vital da família

O ser humano é naturalmente um ser familiar. Embora algumas pessoas não tenham
família, a maioria dos seres humanos nasce habitualmente no seio de uma família.
Habitualmente, é na família que nascemos, somos educados e preparados para a vida
adulta. Cabe aos pais a missão de educar e transmitir valores, que permitam aos filhos
conduzir-se e estar preparados para enfrentar os desafios do mundo exterior.
Neste capítulo, procuraremos enquadrar o estudo desenvolvido, referindo brevemente o
que é a família, qual é a sua missão e quais são os ciclos por que passa ao longo do seu
percurso. Mencionaremos também brevemente os chamados “novos tipos” de família.
Pretende-se ainda compreender a relação que existe entre a família e a escola, conscientes
de que a relação entre ambas é indispensável mas também está comprometida em virtude
da falta de tempo dos pais e, muitas vezes, da sua desresponsabilização da tarefa de
educar, delegando toda a sua responsabilidade à escola.
1. O conceito de família
Assistimos, ao longo dos tempos, a uma positiva e necessária evolução da família. A
família apresenta-se como um fenómeno social de primordial importância para os seres
humanos uma vez que é na família que se realizam as mediações cruciais para a
socialização dos membros da sociedade e é nela que tem lugar a mediação entre o
indivíduo e a sociedade (Rita Lobo Xavier, in Léxico da Família, 2010).
Em 1981, o então Papa João Paulo II escreveu a exortação apostólica “Familiaris
Consortio”, na qual salienta a importância da instituição familiar, convicto de que tem em
Deus a sua origem. De forma clara, apresenta a família como uma comunidade muitas
vezes ameaçada pela sociedade e por vezes contestada pela sua estrutura tradicional.
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João Paulo II (1994) não ignora que existem famílias que vivem fiéis aos seus valores,
conscientes de qual é a sua identidade, mas destaca que são cada vez em maior número as
famílias que experimentam alguma incerteza e perturbação quanto aos seus deveres ou
que chegam até a encontrar-se numa situação de ignorância sobre o significado profundo
da vida conjugal e familiar; ao mesmo tempo, é também frequente encontrar pessoas que,
por diversas situações de injustiça, vêem a sua realização familiar fortemente dificultada.
Por sua vez, a Assembleia Geral das Nações Unidas proclamou 1994 como Ano
Internacional da Família. Esta iniciativa conduziu a uma ampla reflexão sobre a família,
bem como a destacar a importância de se encararem os problemas inerentes à família,
com vista à sua progressiva resolução.
Relvas (2006) sugere que todos temos uma certa ideia do que é a família e de como
funciona, bem como alguma ideia de quais são os seus principais problemas e
competências, principalmente no que respeita à família de cada um de nós; mas adverte
que muitas vezes o conhecimento (pessoal e científico) faz-nos encarar a família como se
de um emaranhado de noções, questões e paradoxos se tratasse.
Na mesma linha de pensamento, Gameiro (cit. por Relvas, 2006: 11) define a família
como uma rede complexa de relações e emoções que não são passíveis de serem pensadas
com os instrumentos criados para o estudo dos indivíduos isolados, acrescentando que “ a
simples descrição de uma família não serve para transmitir a riqueza e complexidade
relacional desta estrutura”.
Segundo Hagan (in Léxico da Família, 2010), a família apresenta-se em todas as
civilizações do mundo como a célula base da sociedade. Sendo a base da sociedade e
sendo sempre dinâmica, a família é entendida como um sistema, um todo, uma
globalidade que só numa perspectiva holística pode ser compreendida. (cf. Relvas, 2006).
Em virtude do seu dinamismo, a família foi sofrendo diversas mudanças, que
acompanharam de certa forma as alterações da sociedade, alterações que, no entanto, a
vão também pondo à prova.
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Assim, no que concerne às alterações demográficas, regista-se um crescente
envelhecimento da população, provocado pelo aumento da esperança média de vida e por
um decréscimo da população jovem, resultante da baixa taxa de natalidade (Ribeiro in
Léxico da Família, 2010).
No que respeita à família, a mesma autora (idem) observa que assistimos à sua
desinstitucionalização e fragilização. São vários os factores que contribuem para tal: entre
eles destaca o casamento tardio, que leva também a adiar a idade do nascimento do
primeiro filho. Assistimos além disso ao aumento das uniões de facto, a uma baixa taxa
de natalidade, ao aumento do número de divórcios / separações de facto que por sua vez,
tendem a fazer aumentar o número de famílias de coabitação monoparental ou
reconstituídas.
Relvas (2006) destaca diversos subsistemas dentro da família, os quais têm que ver com
os indivíduos envolvidos na família, com o papel desempenhado, com os estatutos
ocupados, com as finalidades e objectivos comuns e com as normas que são
progressivamente construídas. Assim, a autora menciona os seguintes subsistemas:
Individual: é constituído pelo indivíduo que, para além do seu desenvolvimento no seio
familiar, desempenha noutros sistemas funções e papéis que interagem com o seu
desenvolvimento pessoal e, por sua vez, com o seu posicionamento familiar;
Parental: tem a seu cargo a protecção e educação das gerações mais novas; na maior
parte das vezes, é constituído pelos pais;
Conjugal: engloba marido e mulher, o casal;
Fraternal: é constituído pelos irmãos; desempenha funções específicas no que se refere
ao «treino» de relações entre iguais.
Segundo Paredes (2008), a partir do último decénio do século XX é notória a frequência
das mudanças de par e as separações entre jovens, em parte devido à flexibilidade e à vida
facilitada. “Os projectos que antes se aceleravam (casar-se, ter filhos, conseguir um
trabalho estável) agora delimitam-se no tempo. Vive-se em casa dos pais até depois dos
30. Há uma geração que procura, experimenta, torna-se difícil a estabilidade. Os amores
18

que surgem neste longo período da vida não requerem ainda nenhum projecto sério de
vida. Têm um horizonte temporal e indeterminado.” (idem:63).
1.1. Novos modelos de família
Como já se indicou, a família tem sido alvo de profundas mudanças e, embora seja “um
abuso de linguagem empregar a palavra «família» na expressão «novos modelos de
família», hoje utilizada por instituições governamentais, internacionais e privadas”
(Hagan in Léxico da Família, 2010: 341), importa, embora de forma breve, referir estes
novos modelos de organização da vida privada existentes na sociedade. Assim, é
frequente discriminar entre vários tipos de “família”:
Família tradicional: Belardinelli (in Léxico da Família, 2010) refere que a expressão
“família tradicional”, à primeira vista, remete para um facto passado, para um tipo de
família que em muitos aspectos já não se encontra ou já não é habitual: famílias que
vivem com muitos filhos, com avós, em que existe uma rígida atribuição de papéis, uma
subordinação mais ou menos vincada na mulher, etc. Segundo o autor, há
verdadeiramente uma família onde existe pelo menos um casal heterossexual ou uma
relação progenitores – filhos, que sejam socialmente reconhecidos através de um pacto
público (civil ou religioso).
Família monoparental: Chistas Meves (in Léxico da Família, 2010: 512) define a
família monoparental como “ a vida em comum de só um dos progenitores com o filho,
ou os filhos, de modo que a maior parte do processo educativo e das actividades
familiares se concentra nas suas mãos de forma praticamente exclusiva”.
Famílias recompostas: também conhecidas como famílias reconstruídas, famílias
alargadas, recriadas ou misturadas (Anna Kwak, in Léxico da Família, 2010). Assim,
como o próprio nome indica, trata-se de (re) compor a família, ou seja, formam-se na
sequência “(…)da dissolução de uma união familiar anterior; verifica-se sempre que uma
mudança da estrutura familiar provoca a introdução de um novo adulto que não está
ligado biologicamente à criança” (idem: 516).
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Nas famílias alargadas (ou recompostas) surgem, segundo M. McGoldrick e E.A. Carter
(1980, cit. por Anna Kwak, in Léxico da Família, 2010) algumas dificuldades na
definição das fronteiras: quem é membro concreto da família alargada? Qual é o espaço
de cada um e onde mora? Que autoridade se deve aceitar e como se deve avaliar o tempo
que se dedica a cada membro do núcleo familiar?
União de facto: Considera-se que um casal vive em «união de facto» quando duas
pessoas, maiores de 16 anos, vivem juntas há mais de dois anos, tal como dispõe o artigo
1, Lei n.º 135/99. Para efeitos legais, as uniões de facto assemelham-se ao casamento
(civil) uma vez que o casal pode assumir socialmente a sua relação e usufruir de direitos
iguais aos daqueles que estão casados estando protegidos socialmente (cf. Marques,
Tavares & Magalhães, 2002).
Casais homossexuais: Como o próprio nome indica, trata-se de uma relação
homossexual entre duas mulheres ou dois homens. Em Portugal, através da Lei n.º 9/2010
de 31 de Maio, passou a ser permitido o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo.
1.2. Ciclo vital da Família
Sendo a família uma instituição dinâmica, complexa e em contínua evolução, é muito
importante identificar os ciclos que promovem o desenvolvimento e a interacção inerentes
à família. A essa dinâmica da família dá-se o nome de “ciclo vital da família”.
Torres (2002) refere que existem «tempos» diferentes na conjugalidade que estão
associados a distintas situações: o número e a idade dos filhos, a duração da relação
conjugal, a forma como se está inserido na actividade profissional, etc.
O sociólogo Duvall (cit. por Relvas, 2006), nos anos cinquenta apresentou a primeira
classificação de estádios do ciclo vital da família, tendo introduzido a noção de “tarefas de
desenvolvimento da família”. Identifica oito estádios e caracteriza-os a partir da tarefa
dominante desempenhada em cada um deles.
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Quadro 1. Estádios do ciclo vital da família

Estádio

1.

Casais sem filhos

Tarefa

Estabelecimento
mutuamente

de

uma

satisfatória;

relação
preparação

conjugal
para

a

gravidez e para a parentalidade.
2.

Famílias com recém-nascido

Ajustamento às exigências de desenvolvimento de
uma criança dependente.

3.

Famílias com crianças em idade pré-escolar

Adaptação às necessidades e interesses das
crianças no sentido da sua estimulação e promoção
do seu desenvolvimento.

4.

Famílias com crianças em idade escolar

Assumir responsabilidades com crianças em meio
escolar; relacionamento com outras famílias na
mesma fase.

5.

Famílias com filhos adolescentes

Facilitar

o

equilíbrio

entre

liberdade

e

responsabilidade; partilha desta tarefa com a
comunidade; estabelecimento de interesses pósparentais.
6.

Famílias com jovens adultos (saída do 1º filho até

Permitir a separação e o «lançamento» dos filhos

saída do último filho)

no exterior, com rituais e assistência adequada (1º
emprego ou educação superior); manutenção de
uma base de suporte familiar.

7.

Casal na meia idade ( « ninho vazio» - reforma )

Reconstrução da relação de casal; redefinição das
relações com as gerações mais velhas e mais
novas.

8.

Envelhecimento (reforma – morte de um ou ambos

Ajustamento à reforma; aprender a lidar com as

os cônjuges)

perdas (lutos) e a viver sozinho; adaptação ao
envelhecimento.
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Segundo Relvas (2006), a entrada das crianças na escola e o período da adolescência dos
filhos, colocam à família questões e desafios complexos não necessariamente no sentido
da mudança, mas sim em função da qualidade e dos efeitos que essa mudança per si
pressupõe.
Assim, a autora sugere cinco etapas do ciclo vital da família. Na sua argumentação há que
ter em conta que, na abordagem da família, existem dois factores permanentemente
implícitos: o tempo e a mudança (cf. Relvas, 2006):


1ª Etapa: Formação do casal - Com a formação do casal, inicia-se o ciclo vital da
família, que coincide com o seu nascimento. Esta etapa implica alguma perda na
individualidade, embora seja reconhecido pela autora que existe um ganho resultante do
sentimento de pertença e de complementaridade.
Caillé (cit por Relvas, 2006) refere-se a esta primeira etapa com uma proposição
paradoxal no casal: em seu entender «um e um são três», visto que cada membro é
parceiro e cúmplice do outro, ficando, desta forma enriquecido.
Esta fase pressupõe “ (…) a criação de um sentimento de pertença, embrião da família em
«construção» ” (Relvas, 2006: 73).



2ª Etapa: Família com filhos pequenos - Nesta fase, com o nascimento do primeiro
filho até este entrar na escola, o sentido de mudança também é o mesmo: “(…) trata-se de
reorganização familiar, através da definição de papéis parentais e filiais e de nova
redefinição de limites face ao exterior, visando uma maior abertura às famílias de origem
e à comunidade” (Relvas, 2006: 75 e 76).
É realmente nesta fase que começa o grande desafio da família: o casal enfrenta algumas
mudanças, como a dinâmica nova que surge com o nascimento do primeiro filho, tendo,
por isso, de criar novas rotinas, de criar uma maior abertura à família de origem e à
comunidade, com vista a promover o bem-estar da criança.
É também nesta fase que surgem as primeiras desilusões, fruto da expectativa, por vezes
romântica e irrealista que rodeia o nascimento do primeiro filho (cf. Relvas, 2006).
Segundo a mesma autora (idem:79), o filho “é imaginado como reforço da ligação do
casal, como elemento de estabilização de ligações, tanto da nova família como desta com
as famílias de origem”.
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Brazelton (cit. por Relvas, 2006) considera que é só com o nascimento do primeiro filho
que se dá verdadeiramente início à família; em seu entender, é neste momento que
realmente se assiste ao nascimento da família.
Por fim, esta etapa designada por “ «família com filhos pequenos» caracteriza-se pela
transição do acento tónico da vida familiar, que se move da função conjugal para a
parental” (Relvas, 2006: 83).


3ª Etapa: Família com filhos na Escola – Relvas (2006: 114) identifica esta terceira
etapa como correspondendo ao “ primeiro teste à capacidade familiar relativa ao
cumprimento da função externa”.
Nesta etapa, a escola surge não só como instituição que complementa o papel educativo
da família, mas também como “instrumento social de avaliação do desempenho das
funções das famílias, embora de modo não explícito” (idem: 114).
Nesta etapa surgem com frequência novas rotinas, novos horários, novos compromissos
com a escola e tem de existir uma complementaridade com a instituição escolar.
A partir da entrada dos filhos na escola, segundo Relvas (2006: 129), as duas instituições
“ficam irremediavelmente «ligadas»: a criança leva o seu mundo e o da sua família para a
escola e traz para casa o mundo da escola”. Assim, a criança fica integrada nos dois
sistemas e terá que (idem: 123) “(…) aprender a lidar com situações em que a autoridade
parental é contestada com base noutra autoridade reconhecida (…) e surge o triângulo
relacional pais – criança – professor.”



4ª Etapa: Família com filhos adolescentes - É nesta etapa que, segundo a autora
(Relvas, 2006), tem lugar o famoso conflito de gerações.
Para além do conflito geracional que pressupõe uma dificuldade acrescida nesta quarta
etapa, “o corpo transforma-se e o adolescente ora se sente «grande», seguro e atraente, ora
não se reconhece: tem dificuldades de relação com o corpo próprio, não sabe o que vestir
(…) por isso ora avança ora recua, no caminho da autonomia (…)” (Relvas, 2006: 150).
A família encontra-se então perante um duplo desafio: em primeiro lugar, tem de lidar
com as transformações e desafios inerentes à adolescência e, em segundo lugar, terá que

23

saber lidar com o confronto geracional, com as diferentes modas, costumes e hábitos dos
filhos, que estão à procura de si mesmos e do mundo.
No entanto, para a família e para o adolescente, a escola como instituição assume um
valor que permite ultrapassar “o conflito de gerações: representa o obrigatório, o não
voluntário, a «tirania» do social e respectivo sistema” (Relvas, 2006: 178).


5ª Etapa: Família com filhos adultos – Segundo a autora, (Relvas, 2006: 188), a quinta
etapa “apresenta-nos um problema novo, universal e fundamental”.
Nesta etapa os filhos saem de casa, começando eles próprios a construir o ciclo vital de
uma nova família. Os pais, que têm que aprender a lidar com o chamado «síndrome do
ninho vazio», quando os filhos começam a sair de casa, têm ao mesmo tempo de aprender
a lidar “com aspectos relativos ao seu envelhecimento e necessitam de alguma protecção
por parte dos seus próprios filhos” (Relvas, 2006: 190).
O termo «ninho vazio» surgiu em 1937, para designar a situação da mulher que, vendo os
filhos saírem de casa, fica «vazia de função» e refere-se também à (re) adaptação dos
membros do casal, decorrente de se encontrarem apenas os dois, no seu ninho «vazio de
filhos» (Relvas, 2006).
Existe então uma necessidade de reencontro conjugal, como forma de responder a esse
vazio sentido pelo casal. Com o fim de prosseguir com a sua evolução, a família terá que
construir uma nova dinâmica relacional que contemple as necessidades próprias das
gerações em interacção. Assim, a autora refere que os pais terão de se confrontar com três
tarefas de reestruturação: “ 1) facilitar a saída dos filhos de casa, com vista à construção
autónoma das suas próprias vidas; 2) renegociar a relação de casal, agora centrado na
meia-idade; 3) aprender a lidar com o envelhecimento, primeiramente face às gerações
mais idosas e posteriormente face ao próprio” (Relvas, 2006: 195 e 196).
A autora sugere ainda que, com o aumento da esperança média de vida, assistimos a um
curioso fenómeno dominante: aumento da família multigeracional. Segundo Relvas
(2006), esta novidade é reforçada pela complexidade nas chamadas «novas formas» de
família. A ideia é fundamentada mais à frente, quando Relvas (2006) nos sugere que,
quando há recasamento (s) se instala frequentemente a confusão derivada da necessidade
de inter-relacionamento com três ou mais famílias de origem, surgindo questões
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complexas como: “ «Quem é o quê a quem?»; (…) «Não podes dar-me ordens: és avó do
meu irmão mas a mim não me és nada» ” (Relvas, 2006: 189).
Durante o seu desenvolvimento, as famílias passam por alterações ou mudanças no seu
ciclo de vida que podem ser normativas ou não-normativas. As primeiras são mudanças
decorrentes das várias etapas pelas quais a família vai passando ao longo do seu ciclo de
vida, desde a formação do casal até à saída de casa dos filhos, e estão relacionadas com o
aparecimento de novos elementos e de novos sub-sistemas, tarefas de desenvolvimento a
realizar - e consequentes mudanças funcionais e estruturais a operar - e saída de
elementos do núcleo familiar. As segundas são mudanças relacionadas com situações de
stress decorrentes de acontecimentos críticos, como o divórcio. Estas afectam a família
como um todo e cada um dos seus membros, podendo gerar não só disfunções individuais
mas também conflitos familiares e rupturas (cf. Alarcão, 2006).

2. Educar: uma tarefa partilhada pela família e pela escola

A responsabilidade da educação das crianças e jovens corresponde em primeiro lugar às
famílias. A escola enquanto factor essencial da formação e aprendizagem reforça essa
educação dada pela família. Com efeito, a transmissão de valores não pode ser apenas
exclusiva de uma instituição pelo “que resulta necesaria la coordinación de los mensajes
que los niños y niñas reciben en sus hogares y en la escuela y la continua colaboración
de las familias con el centro docente” (DGPSE, 2006:5).
As práticas educativas parentais, o envolvimento parental e as expectativas dos pais são
tidos em conta como factores que contribuem para o sucesso escolar (Dornbush, Ritter,
Leiderman, Roberts & Fraleigh, 1987; Griffith, 1996; Grolnick, Benjet, Kurowski &
Apostoleris, 1997, cit. por Parreiral, 2005).
Joaquim Azevedo (in Léxico da Família), refere que cada pessoa está no centro da
educação e de toda a actividade humana, referindo que a educação se traduz na arte de
promover o desenvolvimento humano de cada pessoa, “ que só se desenvolve
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verdadeiramente na medida em que é acolhida pelo outro, e lhe dá em si lugar” (idem:
485).
Segundo o mesmo autor (Azevedo, in Léxixo da Família), toda a educação pressupõe e
envolve determinada concepção do homem e da vida e, a pessoa deve ser mantida como
centro, respeitando a sua identidade.
A tarefa de educar um filho é exigente, é contínua e os pais dispõem de uma única
oportunidade para o fazer, que aumenta o desafio e desejo de agir bem. No entanto, os
pais – a família – não estão sozinhos nesta missão da educação e contam com a escola
para os ajudar na educação, de preferência, com sucesso.
Quando a criança entra para a escola, a família encontra-se na terceira etapa do ciclo vital
da família, denominada por Relvas (2006) «Família com filhos na Escola». A Escola
surge então como a instituição que, por um lado, completa o papel educativo da família e,
por outro, apresenta-se como instrumento social de avaliação do desempenho das funções
das famílias, embora de modo não explícito (cf. Relvas, 2006).
Postic (1995) refere que algumas crianças têm dificuldades de adaptação ao
funcionamento social da aula. Cabe então à família, como primeiro meio de socialização,
um importante papel de ajuda aquando dessa adaptação. Mas evidentemente a escola
também assume um papel importante nessa tarefa. Quer a família quer a escola são as
principais instituições que intervêm no processo de socialização e formação do Homem
(cf. Matos & Pires, 1994), sendo portanto importante que ambas tenham consciência do
seu papel, que o assumam e que cooperem de forma positiva, atingindo o objectivo que
cada uma tem em relação à criança.
Cervera e Álcazar (1996) sugerem que, para haver uma colaboração benéfica entre os pais
e a escola têm de se ter como base dois princípios: o primeiro é que os pais são os
protagonistas da educação dos filhos - os primeiros educadores - e o segundo princípio é
que a escola deve ter como objectivo ajudar as famílias, procurando a sua participação,
cumprindo o seu papel mas nunca substituindo os pais na educação dos filhos.
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Cervera et al. (1996) sugerem ainda que a primeira e principal dificuldade encontrada
prende-se com a relação criada pelos pais que, muitas vezes, não se consideram os
primeiros educadores dos filhos e desejam entregar essa tarefa nas mãos da escola.
O que os pais procuram não é então uma colaboração mas sim “uma libertação das suas
responsabilidades educativas” (idem: 96). Os autores acrescentam ainda que é bastante
frequente que a principal preocupação dos pais se centre nos resultados escolares, indo
apenas ao encontro dos professores para pedir esclarecimentos sobre notas e como
melhorá-las.
Todas estas questões geram, muitas vezes, uma atitude negativa, com críticas mútuas de
pais e professores, das quais nenhum benefício provém para o aluno. Com esta atitude,
perde-se a oportunidade de cooperar no estudo das causas que diminuem o rendimento do
aluno, os conflitos começam a generalizar-se e não se estabelece um triângulo entre pais,
professores e alunos, que é indispensável para a educação do aluno (Cervera et al., 1996).

2.1. Benefícios de uma boa relação entre a escola e a família
A família, como primeiro meio de socialização, assume um papel ímpar na educação dos
filhos, e deve colaborar com a escola de forma positiva para que o aluno beneficie
duplamente da educação.
Becher (1986, cit. por Musite, Jiménez & Provedano, 2009) apresenta uma lista de
benefícios que podem obter-se quando existe um envolvimento parental positivo. Becher
menciona os benefícios para as crianças, para os pais e para os professores, como
podemos ver no quadro seguinte:
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Quadro 2. Efeitos positivos do envolvimento parental na Escola

Crianças

Pais

Maior progesso académico;

Atitudes mais positivas em

Melhor desempenho nas

relação à escola, bem como a

actividades;

Menos comportamentos
problemáticos;

Professores

todas as pessoas que fazem
parte do meio escolar;

Maior dedicação à
educação;Maior

Aumento das habilidades
sociais e aumento da auto-

Maior apoio em relação à

envolvimento e compromisso

Escola;

com o currículo, bem como

estima;

mais centrados na criança.
Aumento dos compromissos

Menor absentismo escolar;
Melhores hábitos de estudo;

comunitários;
Aumento da auto- confiança

Atitudes mais positivas

e actitudes mais positivas em

perante a Escola.

relação aos próprios;
Percepção mais satisfatória
da relação Pais – Filhos;
Aumento do número de
contactos Escola – Família;
Desenvolvimento de
habilidades e formas de
paternidade mais positivas.
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2.2. Como se pode melhorar a relação família – escola

A relação estabelecida entre a família e a escola traz múltiplos benefícios não só para o
aluno mas também para os pais e professores. Neste sentido, os efeitos provenientes de
um envolvimento parental positivo devem ser tidos em consideração, de tal modo que
sejam desenvolvidas estratégias que melhorem a relação família – escola.
Para melhorar a relação entre a família e a escola, Calafat e Amengual (1999, cit. por
Musite et al., 2009) apresentam algumas sugestões:
1) É necessário informar os pais dos projectos desenvolvidos na escola. Os autores
referem que se devem privilegiar projectos de prevenção de álcool, drogas e de violência,
bem como incentivar os Pais a intervir na definição dos objectivos;
2) Os pais devem perceber que têm um papel significativo neste tipo de projectos e que o
seu ponto de vista será tido em conta;
3) A escola não deve transmitir a ideia de que pode resolver tudo, mas também não deve
entregar toda a responsabilidade aos pais;
4) Por vezes, torna-se difícil para os pais discutir em casa algumas questões relacionadas
com álcool, droga, questões de saúde, qualidade de vida, entre outras; nesse sentido é
importante que os pais vejam na escola uma ajuda importante.
Cervera et al. (1996), recorrendo a alguns exemplos práticos e reais no seu livro, sugerem
que a Associação de Pais eleja um casal por turma para que seja o «casal encarregado». O
casal deve reunir-se com o professor, pelo menos duas vezes por mês e falarem sobre
pontos fortes e fracos e sobre estratégias de melhoria, ajudar o professor na organização
de algumas actividades, incentivar os pais a colaborarem e participarem nas mesmas e
ajudar outros Pais que estejam a passar por circunstâncias difíceis, promovendo assim a
solidariedade entre eles.
A existência de um «casal encarregado» tem duas vantagens: em primeiro lugar, tratandose de pais empenhados que colaboram com os professores, ambas as partes (escola e
família) conseguem ser mais compreensivas quanto ao papel de cada um, compreendendo
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e combatendo as respectivas limitações. A existência de um de mediador entre os pais e
os professores apresenta, na nossa opinião, enormes vantagens, incentivando os outros
pais a relacionarem-se mais e melhor com a escola.
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Capítulo 2 - Conflito e mediação: mediação familiar e mediação escolar

Quando nos referimos à relação existente entre a família e a escola com frequência
mencionam-se situações de conflito entre ambas instituições. Será importante, por isso,
para enquadrar o envolvimento parental em meio escolar ter em conta este facto e
caracterizá-lo. Consideraremos, em primeiro lugar, a própria realidade do conflito e em
concreto as características de que se reveste em contexto escolar. Em segundo lugar,
apresentar-se-á a mediação como forma de resolução de conflitos e, em concreto, a
mediação em meio escolar como forma de resolver os conflitos que surgem em ambiente
escolar. Expor-se-ão algumas das formas de mediar conflitos em meio escolar e as
vantagens que apresentam.

1.1. Definição de conflito
Os conflitos encontram-se presentes nos mais diversos sistemas sociais e nos mais
diversos cenários da vida humana, independentemente do tempo e do espaço. (cf. Cunha,
2008).
Pedro Cunha (2008) citando Greenhalgh (1987), diz-nos que estamos perante um conflito
sempre que os actores organizacionais não concordam acerca de direitos, assuntos,
atribuições, detalhes ou procedimentos. A incompatibilidade de objectivos / opiniões está
expressa na definição de conflito.
Segundo Gonçalves (2003), o conflito é um processo transversal e responsável pela
mudança em todos os níveis da vida social, bem como na vida pessoal, interpessoal e
familiar. O conflito é, portanto, algo inerente à vida humana, na medida em que os
homens são sujeitos de relação.
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Fernandez – Ríos (1986, cit. por Cunha, 2008) apresenta a existência de cinco elementos
ou critérios básicos que permitem classificar uma situação de conflito. A saber:
1) Interacção entre dois ou mais participantes;
2) Intenção de causar prejuízo ao outro ou atribuição de tal intencionalidade;
3) Condutas incompatíveis para obter recursos limitados;
4) Utilização directa ou indirecta do poder;
5) Inexistência ou ineficácia normativa.
Embora o conflito seja uma divergência de interesses - e havendo, portanto, a interacção
entre dois ou mais participantes que usam directa ou indirectamente o poder -, na opinião
de Coser (cit. por Cunha, 2008) podemos encontrar algumas funções positivas no conflito.
O autor destaca ainda o facto de o fenómeno constituir o motor da mudança social,
permitindo o estabelecimento de diferenças intergrupais, proporcionando a obtenção de
fins concretos e contribuindo para a integração ou coesão social.
Também Deutsch (1973, cit. por Cunha, 2008) considera que o conflito possui aspectos
positivos, podendo assim constituir um facilitador de comunicação e fomentar o
reconhecimento da legitimidade e dos interesses. Contudo, o autor refere como aspectos
negativos do conflito o facto de poder gerar insegurança comunicativa, fomentando
atitudes hostis bem como dar lugar a falsos juízos.
1.2. O conflito na escola
Embora, como vimos, o conceito de conflito seja extraordinariamente complexo, estamos
perante um conflito quando existe incompatibilidade, não concordância de opiniões, etc. O
conflito tem, no entanto, aspectos positivos, permitindo estabelecer diferenças entre grupos
e leva a definir objectivos concretos de coesão social.
Como vimos anteriormente, o conflito é inerente à condição humana, na medida em que os
homens são sujeitos de relação. Sendo também a escola uma instituição complexa – na
qual estão inseridos diversos grupos -, muito antiga e, na qual existe, com frequência,
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algum conflito de interesses entre os pais e a escola / professores, é natural que seja palco
de alguns conflitos.
Como também vimos anteriormente, alguns autores defendem que o conflito não deve ser
visto como um problema mas sim como um fenómeno natural, susceptível de trazer
benefícios para ambas as partes. Importa ainda referir que, muitas vezes, quem se encontra
em situação de conflito, não encara o mesmo como algo benéfico, o que leva a alimentá-lo
excessivamente, pela necessidade de o «ganhar» e de ver a outra parte como a
«perdedora».
Na escola podem surgir conflitos entre todos os membros da comunidade escolar (pais,
professores, alunos, funcionários, etc.). O conflito que pode surgir no meio escolar, se não
for resolvido, pode aumentar de escala, chegando a registar-se uma espiral de conflito –
uma forma de ciclo vicioso – onde cada parte reage litigiosamente à recente acção litigiosa
da outra parte (Pruitt & Rubin, 1986, cit. por Cunha, 2008).
2. A mediação familiar
Segundo Paula Rios (2005), a mediação consiste num método alternativo de resolução de
conflitos que pode ser aplicável às mais diversas áreas, tais como: Direito da Família,
Direito Penal, Direito do Ambiente, Direito Comercial, etc. Não tendo necessariamente o
seu decurso por via judicial – podendo ser extrajudicial -, implica sempre a intervenção de
uma terceira pessoal imparcial e neutra: o mediador.
Enquanto técnica operacional e enquanto princípio metodológico de abordagem dos
efeitos de divórcio, a mediação familiar caracteriza-se como uma área que, cruza saberes
diversos provenientes e justificados no seio de uma pluralidade de áreas científicas, tais
como o Direito, a Sociologia, a Psicologia, o Serviço Social e a Educação Social (cf.
Araújo, Rodrigues, Fernandes & Ribeiro, 2011).
Por sua vez, Parkison (cit. por Ribeiro in Léxico da Família, 2010: 457), define a
mediação familiar como um processo que permite resolver os conflitos e, onde duas ou
mais partes em litigio, ajudas por um uma parte imparcial (mediador), comunicam entre
elas com o objectivo de “ (...) chegarem à sua própria solução, mutuamente aceite, acerca
da forma como resolver os problemas em disputa”.

33

O mediador procura então obter um acordo entre as partes, de forma neutra e para que se
“ponha termo ao conflito existente, que confira uma certa «ordem ao caos» ” (Rios, 2005:
3).
Santos e Cunha (2004, cit. por Araújo et al., 2011), definem a mediação como um meio
de resolução de litígios informal e flexível, de caracter voluntário e confidencial
conduzido por um mediador que promove a aproximação entre as partes e tenta que
cheguem a um acordo, pondo termo ao conflito.
A mediação é uma técnica de intervenção já que implica a utilização de um conjunto de
estratégias e de procedimentos, com o objectivo de resolver de forma pacífica os conflitos
(cf. Araújo et al., 2011).
Maria Teresa Ribeiro (in Léxico da Família, 2010) sugere que a mediação também pode
ser preventiva de todos os conflitos familiares: na relação do casal, na relação entre pais e
filhos, na relação entre irmãos, na relação com os avós, etc. Assim, a autora defende um
conceito alargado, que não se cinja apenas ao casal em processo de separação / divórcio,
mas que possa abarcar outras relações familiares passíveis de conflito.
2.1. Breve história da mediação familiar
A mediação familiar surge nos EUA nos anos 70 do século XX, através da intervenção do
advogado e psicólogo Coogler, que fundou o primeiro centro de mediação familiar tendo,
posteriormente, sido seguido por Haynes. Mais tarde, nos anos 80 a mediação estendeu-se
para o Canadá e progressivamente aos outros países. Na Europa a mediação familiar tem
o seu início na Grã-Bretanha, estendendo-se depois a outros países (cf. Araújo et al.,
2011).
Em Portugal, a primeira estrutura de mediação, o Instituto Português de Mediação
Familiar, foi criada em 1993 e resultou de uma iniciativa conjunta de psicólogos,
terapeutas familiares, magistrados e juristas (cf. Rios, 2005).
Como referem os autores Araújo et al. (2011), pelo Despacho nº12 368/97 do Ministério
da Justiça criou-se um projecto de mediação familiar em conflito parental a funcionar na
dependência do Ministério da Justiça, que constituiu um gabinete destinado à prestação de
Mediação Familiar em situações de divórcio e separação.
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2.2. Princípios da mediação familiar
A Mediação Familiar rege-se por alguns princípios. Analisaremos individualmente cada
um deles segundo a proposta de Rios (2005):

Quadro 3. Princípios da mediação familiar
Princípios da
medicação familiar

Voluntariedade

Descrição dos princípios da mediação familiar

O princípio da voluntariedade pressupõe que as partes são livres de recorrer
à Medição Familiar e, “de acordo com a (…) Recomendação do Conselho
da Europa, a mediação não deverá, em princípio, ser obrigatória” (Rios,
2005: 10). As partes poderão abandonar o processo a qualquer momento,
sendo que o mediador também pode interromper o processo por razões de
ordem ética e deontológica, nomeadamente sempre que existir violência
entre as partes.

Imparcialidade/

O mediador é imparcial na sua relação com as partes e neutro quanto ao

neutralidade

resultado do processo de mediação, respeitando os pontos de vista e
preservando a igualdade na negociação.

Consensualidade

Num processo de mediação a obtenção de um acordo satisfatório para as
partes, sendo que o desenrolar de todo o processo deve ter por base a
consensualidade.

Confidencialidade

Devem sempre ser respeitadas e preservadas as vidas de ambas as partes
bem como todo o processo de mediação

Flexibilidade

Este princípio pressupõe um ajustamento por parte do mediador em cada
processo de mediação de modo a respeitar cada casal e os seus desejos e
timings, sendo que “ por isso mesmo a mediação pode sempre culminar em
soluções inovadoras/heterogéneas mas proveitosas porque adaptadas a cada
família” (Rio, 2005: 12)
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3.

Definição de mediação escolar

Com o surgimento da mediação de conflitos em Portugal, teve também origem a mediação
em contexto escolar e nela teve-se em conta que “o ambiente emocional que se vive neste é
uma condicionante para o papel que todos os intervenientes devem desempenhar”
(Martins, 2009: 1).
Entende-se por Mediação Escolar um processo cooperativo de gestão de conflitos em
meio escolar. Os princípios de voluntariedade e confidencialidade, idênticos aos da
Mediação Familiar permitem que uma terceira pessoa – o mediador- promova o diálogo e
ajude assim a encontrar soluções satisfatórias para ambas as partes (cf. Martins, 2008).
A mediação escolar pressupõe que todos os elementos da comunidade educativa (alunos,
pais, professores, auxiliares de educação, etc.) intervenham e que sejam ouvidos na
resolução de conflitos (cf. Martins, 2009).
Martins (2009) sugere alguns conceitos que devem ser trabalhados para que se
implementem com sucesso programas de mediação de conflitos na escola.
Apresentaremos esses conceitos no quadro infra (cf. Quadro 4):
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Quadro 4. Para a implementação de um programa de mediação de conflitos na escola

CONCEITO

DEFINIÇÃO

Todos os intervenientes na comunidade escolar devem aprender a trabalhar juntos, a
Cooperação

confiar e a partilhar, tendo em conta que “enquanto a cultura dominante leva a que os
indivíduos procurem ganhar em vez de resolverem o problema, com a Mediação
procuramos mudar a conduta individual” (Martins, 2009: 3).
O autor sugere portanto que todos os intervenientes cooperem entre si, trabalhando em
conjunto para alcançar objectivos comuns.

Conflito

Deve clarificar-se o conflito, ensinar as crianças e os adultos a identificarem quando
estão perante um conflito. Sendo que os conflitos são inevitáveis, devemos procurar
administrá-los de forma construtiva.

Comunicação

Os intervenientes na comunidade escolar aprendem a observar cuidadosamente, a
comunicar com precisão e a escutar activamente.

Respeitar a

Os intervenientes na comunidade escolar aprendem que as pessoas são diferentes e que

diversidade

perante diversas questões pode haver entendimentos diferentes.

Expressar as emoções

Os intervenientes na comunidade escolar aprendem a expressar assertivamente os seus
sentimentos, evitando assim agressões e formas de agir destrutivas, promovendo desta
forma o autocontrolo.
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Começando a aprender a utilizar habilidades para a resolução de conflitos, começa-se a
Resolução de conflitos

negociar cooperativamente com o outro. Sempre que tal não seja possível, as partes
devem procurar um mediador que as ajude a resolver o conflito.

Ao abordar o conceito de conflito, Martins (2009) sustenta que se for possível clarificar o
conceito e ensinar as crianças e os adultos a identificarem quando estão perante um
conflito, torna-se possível que:


Todos os intervenientes acabem por ficar satisfeitos com o resultado;



As relações se fortaleçam e melhorem;



Aumente a capacidade para resolver futuros conflitos;



A atenção seja canalizada para a resolução dos problemas atendendo às necessidades
individuais;



Exista um verdadeiro auto-conhecimento e que se tenha maior consciência de quais os
valores pelos quais nos regemos;



Se compreenda a outra pessoa e os seus valores;



Se eliminem ressentimentos e se cheguem a expressar sentimentos positivos;



Cada interveniente liberte as emoções (ira, angústia, insegurança e tristeza). O facto de
não reprimir as emoções traduz-se em mais clareza e numa atitude mais saudável;



Passe a existir uma visão mais clara sobre os próprios interesses, compromissos e
valores;



Se idealizem novas metas e se dê uma maior variedade à própria vida.
Martins (2009) sugere ainda que, antes da implementação de um projecto de mediação
escolar, é importante identificar as necessidades da instituição que irá beneficiar com o
programa, bem como ter em conta que o êxito do mesmo requer o apoio total de toda a
comunidade educativa. Aponta ainda vantagens em ter professores treinados em mediação
de conflitos e refere que devem ficar estabelecidas desde o início questões como: quem
poderá ser treinado em mediação? Que disputas podem ser objecto de mediação? Que
horários estão previstos para a mediação, entre outras.
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3.1. Breve história da mediação escolar
Segundo Alzate (1999, cit. por Morgado & Oliveira, 2009), na década de 70 Jimmy Carter
impulsionou a criação de centros de mediação comunitária com o objectivo de oferecer
uma alternativa aos tribunais que permitisse aos cidadãos encontrarem uma solução para o
seu conflito. Nos anos 80 assistiu-se a um acentuado crescimento na procura da mediação
em disputas que envolviam crianças e jovens, nomeadamente em contexto escolar.
Alzate (1999, cit. por Morgado & Oliveira, 2009) refere que em 1982 os Community
Boards de San Francisco estabeleceram uma pareceria entre os centros de mediação
comunitária e os sistemas escolares. Dois anos mais tarde (1984), surge nos EUA a
Associação Nacional de Mediação Escolar que tinha como objectivo o estudo e
implementação da mediação escolar e, um ano depois esta Associação funde-se com o
Instituto Nacional de Resolução de Litígios dando lugar à Rede de Resolução de Conflitos
na Educação que promove a colaboração entre grupos comunitários tendo em vista alguns
objectivos, dos quais se destacam (idem: 46):


“Mostrar aos jovens as alternativas não violentas aos conflitos reais da sua vida;



Aprender a compreender e a valorizar a própria cultura e a cultura dos restantes;



Transmitir às crianças e jovens a convicção do seu papel protagonista na construção de
um mundo mais pacífico”.
Em Portugal, segundo Martins (2009), no final do séc. XX surgiram as primeiras
experiências em mediação escolar. A particularidade destas experiências é que está
centrada no aluno e são alheias à comunidade escolar no seu todo, pelo que, “ têm
terminado ao fim de dois/três anos por não conseguir gerar uma mudança de paradigma
na área escolar, levando à manutenção de uma cultura de imposição” (Morais, 2009: 3).
Segundo Estella (2005) a mediação escolar permite levar a cabo um processo de evolução
através do diálogo, mediado por um mediador. Deste modo, o mediador facilita o diálogo
que, por sua vez, conduz a um acordo.
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3.2. As vantagens da mediação escolar
Assumindo que existem conflitos em contexto escolar e que neles podem estar envolvidos
todos os elementos da comunidade educativa, o recurso à mediação escolar, apresenta
algumas vantagens.
Segundo Martins (2009), os benefícios que se podem encontrar quando falamos em
mediação escolar, são os seguintes:


O conflito passa a ser encarado de forma natural;



É dado aos intervenientes do conflito protagonismo para que o possam resolver;



Estimulam-se valores como: solidariedade, tolerância, igualdade e juízo crítico que, por
sua vez, conduzem à procura de novas soluções;



Valorizam-se princípios básicos, tais como: cooperação, co-responsabilidade e respeito;



Promove-se a estabilidade emocional.
Grave-Resendes (2004) propõe a mediação entre pares, a qual implica que dois alunos
actuem como mediadores no processo de mediação e refere que a escola encontra alguns
principais benefícios significativos com esta forma de mediação:
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Quadro 5. Benefícios na mediação escolar, segundo Grave – Resendes (2004)

Quem beneficia?

Principais benefícios

Promoção do envolvimento activos dos mediadores
(alunos) e dos litigantes no processo de resolução
de conflitos;

ESCOLA

Contribui para que se assuma uma maior
responsabilidade na resolução dos problemas;
Estimula a partilha de sentimentos;
Melhora a relação entre colegas;

Maior cooperação entre os membros da comunidade

PROFESSORES

educativa;
Maior colaboração na resolução de problemas;
Menor número de processos disciplinares;
Diminuição do tempo de resolução de conflitos.

ALUNOS
MEDIADORES

Impulsiona a participação dos estudantes na gestão
da Escola;
Desenvolvem-se competências de liderança e
comunicação;
Desenvolvem-se as competências de trabalho
cooperativo;
Aprende-se a desenvolver a tolerância;
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As Nações Unidas, sobretudo através das suas agências especializadas, UNESCO,
UNICEF e OMS, debruçaram a sua atenção sobre o tema da violência escolar e dos
conflitos inerentes à mesma. Como resultado desse trabalho, ao longo do ano de 2001 a
UNESCO lançou uma compilação de exemplos de boas práticas para a resolução de
conflitos no mundo escolar. Um ano depois, em 2002, foi lançado um guia intitulado
Boas práticas na resolução de conflitos em meio escolar. Referiremos algumas, das
experiências retratadas no guia, assim como as vantagens delas decorrentes (cf. Estella,
2005):
Em França foi criado um kit pedagógico dirigido aos pais e professores do 1º Ciclo do
Ensino Básico que permite melhorar a qualidade das relações na aula e permite que os
alunos compreendam o valor da partilha e do respeito mútuo. Com esta iniciativa
pretendeu-se ensinar conceitos e a controlar impulsos, de modo a que o aluno tome
consciência de que os seus actos podem magoar o outro.
As principais vantagens que este projecto pedagógico apresenta, são:


Ajuda os alunos a analisar os seus comportamentos;



Faz reconhecer a cada um o direito de ser respeitado e a obrigação de respeitar o outro;



Ajuda a construir representações motivadoras e positivas da vida familiar, social e
escolar.
Também em França, uma experiência, inscrita no programa da UNESCO Por una cultura
de paz e de não-violência nas instituições educativas, foi levada a cabo contando com o
apoio do Centro de Mediação e de Formação para a Mediação.
O objectivo do programa era oferecer a cada aluno uma educação para a cidadania, desde
o 1º ciclo. Durante uma hora por semana foram criados espaços de escuta e partilha, quer
para casos de conflitos quer para pequenas disputas nas relações professores / alunos,
alunos /alunos e professor / professor.
As vantagens decorrentes do programa são:



Promove a escuta activa;



Promove o respeito mútuo por colegas e professores;
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Desde cedo são adquiridas competências para resolver futuros conflitos;



O facto de o programa contemplar formação de professores também constitui uma
vantagem;



Melhora as relações entre os membros da instituição escolar.
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Capítulo 3 - Envolvimento parental e sucesso escolar

A família e a escola têm um papel importante no percurso escolar e social de um ser
humano. Neste capítulo procura-se caracterizar o conceito de envolvimento parental e
expõem-se os modelos de envolvimento parental tal como foram definidos por alguns
autores. Procuraremos também identificar as vantagens para a criança que decorrem da
existência de um autêntico envolvimento parental.

1. Envolvimento parental
1.1. Definição de envolvimento parental
A família e a escola representam marcos importantes para a educação e socialização da
criança e importa que estejam em sintonia e que partilhem a responsabilidade de educar e
concebam as suas respectivas tarefas como complementares.
Quando existe uma relação positiva entre a família e a escola, podemos afirmar que existe
envolvimento parental. Para Misutu (et al., 2009), a família constitui o primeiro marco
educativo da criança, pelo que os pais deverão criar um clima favorável à aprendizagem.
Esta aprendizagem constitui, por sua vez, um marco imperativo da educação na escola.
Os autores acrescentam ainda que a família partilha com a escola a responsabilidade da
educação, pelo que ambos se relacionam e se completam.
Grolnick e Slowiaczeck (1994, cit. por Prego & Mata, 2012) referem que a caracterização
do envolvimento parental engloba um conjunto alargado de comportamentos e atitudes
dos pais, com vista a proporcionarem recursos educativos que permitam apoiar o
desenvolvimento e aprendizagem dos filhos.
O envolvimento parental pressupõe uma positiva cooperação entre a família e a escola.
Na literatura, vários autores referem diversas abordagens sobre o envolvimento parental,
que se caracterizam por fomentar uma participação activa dos pais na vida escolar dos
filhos, acompanhando sempre com qualidade todo o seu processo educativo.
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O termo inglês “parent involvement” foi proposto por estudiosos norte-amercianos para
designar precisamente a participação dos pais ou o envolvimento dos pais (pai e mãe) na
escolaridade dos seus filhos. (Cervini, 2002; Orealc-Unesco, 2004, cit. por Solís - Cámara
P., Romero, Ovando, Flores, Gonzalez & Torres, 2007).
Solís - Cámara, et al. (2007) referem que, segundo Georgiou (1997) Nick & Ortiz, (1999),
o envolvimento parental pressupõe atitudes e comportamentos dos pais como forma de
melhorar o desempenho académico das crianças e inclui também a relação dos pais com a
escola.
Henderson e Mapp, (2002, cit. por Solís - Cámara, et al., 2007), concluiu que:
a) Independentemente de grupos étnicos e culturais, e independentemente do rendimento e
nível de rendimento das mães, o envolvimento parental está relacionado com o sucesso
escolar;
b) Quanto maior for o envolvimento dos pais, maior é o rendimento escolar do aluno, logo, o
sucesso escolar;
c) O termo “envolvimento parental” deve ser substituído por “envolvimento da família”,
uma vez que todos os membros da família podem assumir um papel relevante para o
sucesso escolar.
Segundo alguns autores de estudos realizados nos anos 90 (Griffi, 1996, Kellaghan,
Sloane, Alvarez e Bloom, 1993, cit. por por Solís - Cámara, et al. 2007), o sucesso escolar
não é apenas afectado pela estrutura social, etnia ou nível sócio – económico. No entanto,
Shaver e Paredes (1998, cit por por Solís - Cámara, et al. 2007) reforçam a ideia de que os
alunos com maior sucesso escolar são provenientes de famílias de nível sócio- económico
elevado.
Por seu lado, a Dirección General de Participación y Solidaridad en la Educación (2006)
defende que o envolvimento parental representa um factor de qualidade para o sistema
educativo e, consequentemente, é um instrumento básico de cidadania, de liberdade e de
responsabilidade.
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Assim, o envolvimento parental pressupõe:


Intervenção na elaboração do projecto educativo da escola;



Manutenção de um estreito contacto com os professores;



Existência de um intercâmbio de ideias e experiências com o fim de encontrar soluções
aos problemas referentes ao aluno e à escola.
Um estudo levado a cabo por Davies (1989) sobre o envolvimento parental em escolas
portuguesas centrou-se na relação entre a escola e as famílias com um nível sócio –
económico baixo e, através da análise da perspectiva dos professores e dos pais foram
identificados os factores que justificam o baixo envolvimento parental. Os professores
referiram várias razões para o baixo envolvimento parental. Referiram concretamente:
falta de interesse em participar, separação cultural existente entre ambas as instituições,
falta de conhecimento recíproco e, por fim, as expectativas reduzidas relativamente à
escolaridade dos filhos. Os pais, em contrapartida, referem que o reduzido envolvimento
parental se deve à incompatibilidade de horários e, para alguns pais, prende-se com o
facto de verem a escola como um mundo pouco conhecido, e muitas vezes até como um
lugar onde eles próprios viveram experiências menos positivas. Os pais acrescentam
ainda que muitas vezes só são convocados a comparecer na escola quando há de
problemas com os seus filhos.
O estudo realça ainda uma certa falta de confiança por parte dos professores em relação
aos pais, desconfiança que os leva a evitar fazer algo que motive os pais a envolverem-se
na escola. Os pais, por sua vez, adoptam uma atitude de maior confiança em relação à
escola manifestando expectativas positivas relativamente aos professores e à escola. No
que respeita às expectativas, tendo em conta o nível sócio – económico dos pais,
concluiu-se que os pais de classe média apresentam expectativas mais elevadas quer em
relação à escola, quer em relação aos filhos.
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1.2. Os modelos de envolvimento parental
Salientada a importância do envolvimento parental, importa referir as tipologias do
envolvimento parental mais frequentemente utilizadas.
O envolvimento parental em crianças e adolescentes pode ser medido “através de eventos
promovidos na escola (Stevenson & Baker, 1987, cit. por Parreiral, 2005), nas actividades
culturais realizadas em família e no apoio aos trabalhos de casa (Walberg, 1984, cit. por
Parreiral, 2005). O envolvimento parental não pode ser visto como um fenómeno unitário,
sendo assim necessário uma perspectiva alargada e multidimensional que inclua aspectos
emocionais e pessoais. (Cone, Delawyer & Wolfe, 1985; Epstein, 1990, cit. por Parreiral,
2005).
Assim, com base no quadro infra (cf. Quadro 6) irão representar-se os modelos de
envolvimento parental defendidos por vários autores (em diferentes anos: 1989, 1995 e
1999). Apesar das diferenças entre os três, destaca-se o facto de todos abrangerem várias
áreas:
Quadro 6. Modelos de envolvimento parental
Don Davies
(1989)

Ramiro Marques
(1999)

1.

Obrigações básicas da
Família

1.

Comunicação escola –
família

Co-produção

2.

Obrigações básicas da
Escola

2.

Interacção escolafamília

Escolha da escola por
parte dos pais

3.

Envolvimento em
actividades na Escola

3.

Parceria escola-família

Defesa dos pontos de
vista

4.

Envolvimento em
actividades de
aprendizagem em casa

5.

Envolvimento na
tomada de decisão e
gestão da Escola

6.

Colaboração e
intercâmbio com as
organizações da
comunidade

1.

Tomada de decisões

2.
3.

4.

Joyce Epstein
(1995)
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Através da interpretação do quadro, é possível verificar que as tipologias defendidas por
Don Davies estão mais centradas numa cooperação e há um enfoque maior à escola. Por
outro lado, nos modelos defendidos por Epstein e Marques é dada uma maior importância
à comunicação com a escola, sendo mais saliente nas tipologias de Marques. Os modelos
defendidos por Epstein apresentam-se como mais completos pelo que, das tipologias
apresentadas no quadro, a que é defendida por Epstein é mais completa e será esta que se
irá ter presente ao longo do trabalho. O quadro infra permite compreender melhor a
tipologia mencionada:
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Quadro 7. Tipologias de envolvimento parental, segundo Epstein (1995)

Descrição das tipologias
Tipologia de Envolvimento
Parental
Tipo 1 – Obrigações básicas
da Família:

Refere-se às acções relacionadas com as obrigações de ajuda por parte da
família no bem- estar da criança nas áreas da saúde, segurança, alimentação,
disciplina e desenvolvimento, bem como proporcionar um ambiente favorável à
aprendizagem e comportamentos adequados ao processo de escolarização.

Tipo 2 – Obrigações básicas
da Escola:

A Escola tem como obrigação comunicar às famílias dos alunos o que se refere
ao progresso escolar do aluno, aos programas curriculares bem como aos
projectos educativos.

Tipo 3 – Envolvimento em
actividades na Escola:

Esta tipologia contempla actividades de voluntariado praticado pelas famílias
no meio escolar. Abrange-se participação voluntária na sala de aula e em
actividades ou eventos que sejam realizados em espaço escolar.

Tipo 4 – Envolvimento em
actividades de

O empenhamento dos pais em situações de aprendizagem em casa de

aprendizagem em casa

monotorização e incentivo ao trabalho escolar.

Tipo 5 – Envolvimento na
tomada de decisão e gestão

Nesta tipologia contemplam-se a participação das famílias e dos representantes

da Escola

nos órgãos e grupos de gestão da escola, assim como as práticas que promovam
a colaboração da escola com os parceiros da comunidade.

Tipo 6 – Colaboração e
intercâmbio com as

Esta última tipologia refere-se à partilha de responsabilidades de educação bem

organizações da

como à mobilização dos recursos e serviços que estão disponíveis na

comunidade

comunidade nas diversas áreas – saúde, lazer, cultural, etc.
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1.3. As vantagens do envolvimento parental

Os Professores são os profissionais que estão durante mais tempo e de forma mais intensa
em contacto com os alunos; é a eles que cabe, por sua vez, mediar a relação existente
entre a escola e a família, tendo em conta que a sua percepção de envolvimento parental
tanto pode inibir como promover este envolvimento (cf. Prego & Mata, 2012).
Antes de se mencionar as vantagens do envolvimento parental, importa reflectir sobre as
barreiras que muitas vezes são encontradas quer pela escola quer pela família, ainda que
haja envolvimento parental. Assim, um estudo sobre o envolvimento parental realizado
por Davies (1989) em escolas portuguesas, destacou algumas barreiras que podem surgir
entre a escola e a família:

a) Uma primeira barreira tem origem no facto de a escola e a família serem estruturas
diferentes quanto à sua natureza bem como relativamente a algumas funções,
concretamente as que se referem à interacção pessoal que é estabelecida com a criança;
b) A existência de diferenças relativamente ao nível sócio- económico ou à raça apresenta-se
também como uma barreira porque, nessas circunstâncias tende a existir maior
desconfiança entre a família e a escola;
c) A escola e a família apresentam características específicas na sua organização que podem
chegar a distanciá-las; Destacam os factores que se prendem com a rotina, a necessidade
de estabilidade, a existência de objectivos pouco claros, entre outros.
Uma vez ultrapassadas estas barreiras e quando existe envolvimento parental, podem
encontrar-se vantagens como menciona Davies (1989):


O envolvimento dos pais está directamente relacionado com o desenvolvimento da
criança, bem como com o seu sucesso académico e social. Considera-se que as crianças
de famílias de nível sócio- económico mais baixo são as que mais podem beneficiar com
o envolvimento dos pais. Os pais, por sua vez, devem ser devidamente preparados para o
mesmo;
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Quando existe um maior envolvimento parental, podem-se verificar múltiplos benefícios
para os pais, nomeadamente:

a. Aumento da sua influência;
b. Maior estima pelo seu papel;
c. Fortalecimento das redes sociais;
d. Maior informação adquirida;
e. Aumento da auto-estima, que por sua vez conduz a um aumento da motivação para
darem continuidade à sua própria educação.



O trabalho dos professores também regista melhorias se houver um envolvimento
parental, concretamente através de uma atitude mais optimista dos pais em relação aos
professores que conduz a um aumento da confiança em relação à escola;
Ribes (2002, cit. por Musite et al., 2009) destaca como principais benefícios do
envolvimento parental:
1) Estabelecimento de critérios educativos comuns sem desvalorizar as famílias;
2) Possibilidade de identificar novos modelos de relação de intervenção com os alunos;
3) Divulgação da função educativa da escola junto dos pais, como forma de aumentar a
compreensão, aceitação e a valorização da acção educativa com vista a evitar conflitos;
4) Possibilidade de enriquecer as escolas com o contributo das famílias enquanto recurso
humano de apoio, bem como possibilitando uma reflexão conjunta.
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1.4. Estratégias de promoção do envolvimento parental
As vantagens de um envolvimento parental são notórias. No entanto, o que pode ser feito
para incentivar o envolvimento parental nas escolas?
Fernández et al. (2011) apresentam uma lista de propostas que podem ser úteis enquanto
estratégias promotoras do envolvimento parental:


A escola deveria criar oportunidades de comunicação com as famílias e não se limitar
apenas a dar informações triviais;



Utilizar as novas tecnologias como forma de comunicação: e-mails, blogs, redes-sociais
da internet, sms’s, etc.;



Pais e professores devem ser incentivados a utilizarem uma linguagem assertiva e
respeitosa uns com os outros;



No início de cada ano as reuniões devem servir para reconhecer e assumir as
responsabilidades inerentes à escola e à família;



Promover a formação de pais e professores como forma de melhorar a capacidade de
trabalho conjunto e melhorar a intervenção das famílias junto dos filhos;
Os autores concluem dizendo que é importante manter sempre o respeito mútuo, não
responsabilizar ninguém pelo insucesso dos alunos mas sim arranjar, em conjunto,
estratégias que promovam o sucesso.
2. O sucesso escolar
Uma vez caracterizado o envolvimento parental e compreendido o enriquecimento que
supõe, torna-se pertinente falar sobre o (in) sucesso escolar. Segundo o dicionário de
língua portuguesa, sucesso significa “ bom resultado, êxito, resultado feliz”.
Numa investigação de Saavedra (2001) pretendeu-se analisar a relação existente entre as
classificações escolares entre os rapazes e raparigas de diferentes e dos mesmos níveis
socio-económicos. A amostra era constituída por 591 alunos, sendo que 276 são do sexo
feminino e 315 do sexo masculino do 8º e 9º ano de escolaridade.
No que diz respeito à relação género / classe social, diversos autores como Davy (1995),
Grácio (1997) e Walkerdine (1998) têm indicado nos seus estudos que, embora sejam as
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raparigas quem tem melhores resultados escolares que os rapazes da mesma classe social,
“ (…) as raparigas das classes sociais mais baixas obtêm resultados muito inferiores às
dos rapazes das classes sociais mais elevadas” (Saavedra, 2001: 68).
A autora (idem) reforça esta ideia destacando que existe uma associação entre o insucesso
escolar e os níveis económicos mais desfavorecidos, uma vez que os alunos de nível
económico baixo têm “ uma atitude negativa face à escola, pouca motivação e dificuldade
em realizar com sucesso as tarefas nela propostas” (Saavedra, 2001: 69). Mannig e
Baruth, 1995 (cit. por Saavedra, 2001), realçam a ideia de que os alunos de nível
económico baixo não têm um ambiente intelectualmente estimulante.
O estudo fez cair o mito de que as raparigas são melhores alunas que os rapazes. O nível
sócio- económico e o nível de escolaridade dos pais são os factores que mais influenciam
os resultados académicos dos alunos, segundo a autora do estudo (Saavedra, 2001). A
autora reforça esta ideia acrescentando que os alunos de nível sócio-económico elevado e
cujos pais têm um nível de escolaridade superior (licenciatura) são melhores alunos e
carregam uma bagagem cultural que lhes vai permitir seguir o exemplo dos pais e apostar
nos seus estudos superiores.
Num estudo realizado por Solís – Cámara, et al. (2007), pretendeu-se avaliar a
contribuição do bem-estar, as expectativas e as atitudes das mães de alunos para a
avaliação escolar dos seus filhos. Assim, pretendeu-se também explorar que contribuições
as mães podem dar e explicar a relação entre a participação das mães e o resultado escolar
dos filhos.
O estudo realizou-se no México e contou com a participação de 621 mães de alunos do 1º,
2º e 3º ano de escolaridade do 1º Ciclo do Ensino Básico. As mães foram agrupadas
segundo as suas condições económicas. O estudo indicou que o rendimento familiar, o
nível socio-económicos das mães e as atitudes que adoptam estão relacionados com o
sucesso académico.
O estudo indicou ainda que as mães com maior bem-estar promovem atitudes mais
saudáveis nos seus filhos e têm expectativas mais elevadas em ralação a eles. O nível de
escolaridade dos pais e o seu rendimento são factores que também influenciam o sucesso
escolar, segundo o estudo.

53

Estudos como os de Georgiou (1997, cit por Solís – Cámara et al., 2007) defendem a
ideia de que as características familiares (estimulação da família, nível sócio-económico,
coesão familiar), são preditores do sucesso escolar.
Fernández, Guzmán, Garcia e Núñez (2011), defendem que o sucesso escolar depende,
em parte, da capacidade do sistema de ensino e da forma como proporciona a qualidade
da educação, que irá permitir a pais, professores e alunos lidar com o sucesso nas diversas
áreas da vida relacional.
Segundo a Legislação Educativa (LOE) (2006, cit. por Fernández, et al., 2011), a
responsabilidade do sucesso escolar do aluno não se reflecte apenas no aluno mas também
na família e no professor e, em última instância, reflecte-se também na sociedade.
Na linha de pensamento da LOE (Legislação educativa), Fernández, et al. (2011),
afirmam que o sucesso escolar é de todos e, consequentemente a responsabilidade em
alcançá-lo também depende de todos. Apesar do aluno ser o beneficiário directo (é ele
que obtém o título, que aprende, adquire competências e domínios essenciais para a sua
vida, etc.), as famílias e os professores contribuem para o sucesso escolar e,
consequentemente, sentem-se compensados.

Uma vez clarificado o conceito de sucesso escolar, importa referir as políticas de combate
ao insucesso escolar em Portugal. Martins e Parchão (2000) sugerem que estas podem ser
agrupadas em vários pólos:
a) Instituto de Apoio Sócio Educativo (IASE). Foi criado em 1971 (Decreto – Lei nº 179/71
de 30 de Abril) e visava apoiar os alunos socialmente desfavorecidos ou com deficiências
físicas e / ou psicológicas. As modalidades de apoio eram, entre outras: auxílios
económicos, subsidiando os custos com livros e material escolar, o alojamento, a
alimentação e o transporte.
b) O Programa Interministerial de Promoção do Sucesso Educativo (PIPSE). Criado em
1988 (resolução do Conselho de Ministros de 10/12/1987; DR. II Série, 21/1/1988), tinha
como objectivo potenciar e articular as acções existentes, criando outras no sentido de
minorar as deficiências físicas, psicológicas e sociais dos alunos.

54

c) Por último, o insucesso escolar esteve presente nas diferentes reformas não só por
intensificar os processos antes referidos mas também pela alteração das realidades
escolares ao nível da gestão dos estabelecimentos de ensino, de adaptações curriculares da
formação de professores, alteração dos critérios de avaliação, entre outros.

2.1. Os factores que promovem ou obstaculizam o sucesso escolar
Fernández, et al. (2011) referem que vários investigadores concluíram que não existe
apenas uma causa para o insucesso escolar: o insucesso escolar é influenciado por
inúmeros factores, pelo que se deve reconhecer que tanto o sucesso como o insucesso são
fenómenos multidimensionais. Os autores consideram ainda que o sucesso ou insucesso
escolar dependem de factores que dizem respeito ao aluno, à escola e às influências
familiares (cf. Figura 1), (idem: 11):
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ALUNO:
As próprias atitudes e capacidades;
Motivação e atitude perante o
estudo;
Valores como o esforço, a
responsabilidade e o compromisso.

FAMÍLIA








Nível económico, social, profissional e
cultural;

ESCOLA:

SUCESSO

Estrutura e modo de
funcionamento;

ESCOLAR
Formação dos professores;

Atitude perante o estudo / escola;
Relação com os filhos / clima familiar;

Criação de climas favoráveis à
aprendizagem;

Colaboração / compromisso com a
escola.

Utilização de metodologias
criativas e inovadoras.

SOCIEDADE:
Atitude social perante a educação e o
apoio que é prestado ao sistema
educativo;
Influência do grupo de amigos, meios
de comunicação, zona de residência,
etc.

Figura 1. O sucesso escolar como fenómeno multidimensional
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Os autores defendem, portanto, que o sucesso escolar depende de factores como: o
próprio aluno e a sua motivação, a sociedade, a escola e a família. Acrescentam ainda que
nas escolas onde existe uma relação restrita com as famílias, não só os alunos obtêm
maior sucesso académico como também se verificam benefícios e melhorias para os
professores, para os pais e para a escola.
Os autores destacam ainda a ideia de que embora muitos pais já se esforcem diariamente
em ajudar os seus filhos nos trabalhos de casa e na aprendizagem, é desejável que haja
uma maior participação e envolvimento das famílias na educação, de tal modo que a
colaboração entre a família e a escola e a cooperação de ambas na educação seja mais
estreita (idem).
Moreno (cit. por Fernández et al., 2011), refere que podem encontrar-se algumas
limitações ao envolvimento parental. Destaca:


A convicção de alguns professores de que nas famílias de nível socio-económicos baixo,
os pais não estão preparados para apoiar e orientar os filhos;



Muitas vezes o envolvimento parental é entendido tanto por pais como por professores de
uma forma muito limitada: para alguns o envolvimento parental consiste apenas em
participar nas reuniões e nalgumas actividades pontuais;



Muitos pais inibem-se de participar ou de se envolver nas actividades por vergonha de
falar em público e por acharem que existem pais melhor preparados do que eles para o
fazer;



A percepção dos professores é que muitas vezes os pais preferem fazer os trabalhos de
casa dos filhos como forma de poupar tempo e de “ajudar” os filhos. Desta forma não só
não promovem o sucesso escolar dos filhos, como não existe um autêntico envolvimento
parental;



Devido à profissão / falta de tempo, muitos pais não estão disponíveis para contactar os
professores nos horários que estes têm disponíveis;
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Há, por último, a tendência a culpabilizar e responsabilizar o outro do insucesso dos
alunos.
Fernández et al. (2011), realçam a ideia de que um ambiente familiar harmonioso,
permite à criança desenvolver-se e aprender melhor, promovendo assim o sucesso escolar.
Nesta linha de pensamento, os autores sugerem uma triangulação (perfeita) para que
possa existir sucesso escolar: criação de vínculos afectivos e de um ambiente familiar
favorável, estabelecer objectivos para o ano lectivo e a própria personalidade da criança.
Como vínculos afectivos, os autores sugerem que deve existir sempre um contacto “olhos
nos olhos” com o filho, falar de forma clara e paciente, abraçar a criança, ser sensível aos
sinais apresentados pelos filhos e responder às suas necessidades.
É importante que os pais passem tempo com os filhos. E que esse tempo seja de
qualidade. Os pais devem ter tempo em casa para ouvirem os filhos, para os ajudar a
traçar objectivos e para perceber quais são as suas maiores dificuldades. Deve também
haver tempo para o lazer, para as brincadeiras e para saborear os momentos em família.
Zago (2000) contraria a ideia de que os alunos de nível socioeconómico elevado são
melhores alunos, num estudo intitulado “Quando os dados contrariam as revisões
estatísticas: os casos de êxito escolar nas camadas socialmente desfavorecidas”. O estudo
pretende mostrar a acção dos pais como sujeitos activos na educação dos filhos.
O estudo longitudinal decorreu em 1991, 1993 e 1997, acompanhando momentos
diferentes da trajectória escolar dos 16 alunos das famílias em observação. A metodologia
utilizada foi a entrevista realizada no local de residência dos encarregados de educação,
com base em quatro temas: 1) estrutura familiar, situação face ao emprego e profissão; 2)
situação escolar dos filhos; 3) relação escola- trabalho e 4) significado e práticas de
envolvimento parental.
A autora destaca que as famílias apresentam um nível socioeconómico baixo e o grau de
escolaridade dos pais é baixo. A autora destaca que a mãe é a figura central no
acompanhamento dos filhos e que apesar dos pais se envolverem, esta circunstância não é
condição suficiente para reduzir as desigualdades escolares e para que os alunos não
abandonem a escola.
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Zago (2000) destaca um estudo de Lahire (1997), cujo objectivo era compreender as
diferenças dos resultados escolares (sucesso e insucesso) dos alunos no cruzamento das
condições sócio-demográficas dos seus pais. Lahire (1997) parte de factores considerados
fundamentais: nível sócio-económico, nível cultural da família, organização, formas de
exercícios de autoridade e modelos familiares de investimento pedagógico. Conclui que o
sucesso escolar não está directamente relacionado com as práticas realizadas pela família,
consciente ou inconscientemente. Contudo, Lahire (1997, cit. por Zago, 2000) alerta para
o facto de que tal não significa que a família não exerça influência favorável uma vez que
através da sua presença, apoio moral e afectivo estável, a família pode acompanhar a
escolaridade da criança de alguma foram sendo que, “ (…) neste caso, a intervenção
positiva das famílias, do ponto de vista das práticas escolares, não está voltada
essencialmente ao domínio escolar, mas a domínios periféricos” (Lahire, 1997: 26, cit.
por Zago, 2000).

2.2. Os benefícios do envolvimento parental no sucesso escolar

Como foi observado anteriormente, o sucesso ou o insucesso escolar dependem de
múltiplos factores. De seguida, serão sintetizados os benefícios do envolvimento parental
para o sucesso escolar a partir do quadro de Fernández et al. (2011):
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FAMÍLIAS

Envolvimento parental

Sucesso
escolar



Melhora a comunicação com os professores;



Melhora a comunicação com os filhos;



Melhora a compreensão com os programas escolares;



Visão positiva em relação à escola;



Aumenta a confiança e auto-estima;



Aumenta o compromisso social e comunitário.

PARA O ALUNO


Aumenta o sucesso escolar;



Melhora a atitude perante a escola;



Permite adquirir mais habilidades sociais;



Aumenta a probabilidade de continuar a
escolaridade;



Permite ter melhores hábitos de estudo;



Diminuem os conflitos;



Diminui o abandono escolar

PARA A ESCOLA

Figura 2. Os benefícios do envolvimento pare



Mais competente e eficaz;



Ensino mais centrado no aluno;



Maior relação com as famílias e com a comunidade;



Professores mais satisfeitos e empenhados;

Figura 2. Os benefícios do envolvimento parental
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II PARTE
ESTUDO EMPÍRICO
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Capítulo 1. Caracterização do estudo
No presente capítulo, apresentar-se-á detalhadamente o estudo realizado, destacando
brevemente os seus vários elementos: pergunta de partida, objectivos visados, hipóteses
formuladas, etc.
Será ainda caracterizada a amostra com base na qual o estudo foi desenvolvido quanto às
variáveis sócio-demográficas. Por fim, descrever-se-ão os instrumentos que foram
utilizados ao longo do estudo.
1. Delimitação do problema
De acordo com a revisão de literatura, a família entende-se como uma rede complexa de
relações e emoções que não são passíveis de serem pensadas com os instrumentos criados
para o estudo dos indivíduos isolados (Gameiro, cit. por Relvas, 2006:11).
Segundo Relvas (2006), a família é uma estrutura que tem inerente um processo de
desenvolvimento caracterizado por uma série de etapas resultantes de transformações que
ocorrem na dinâmica familiar: a esse processo dá-se o nome de “ciclo vital da família”. A
família é então uma unidade básica relacional, em cujo seio se formam as primeiras
impressões afectivas e de socialização da criança, determinando o adulto futuro,
permitindo assegurar a reprodução dos saberes, dos comportamentos, e dos valores
(idem).
Ainda segundo Relvas (2006), com a entrada dos filhos na escola, a família terá que
adaptar a sua área de acção escolar, permitindo a abertura do seu sistema e dos outros e,
deve ser criada um pareceria entre os pais e professores, privilegiando uma comunicação
entre a escola e a família.
Neste sentido, Pedro (1999: 114) realça a importância da interacção entre os diferentes
agentes educativos, afirmando que nenhum processo de desenvolvimento de confiança
pode ser caracterizado “ (…) sem a ocorrência de espaços concretos de interacção, sem
clarificação de objectivos comuns, sem operacionalização de tarefas com carácter de
complementaridade ou suplementaridade na acção”, ou seja, sem um efectivo trabalho de
cooperação desenvolvido com os pais, enquanto parceiros educativos.
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Deste modo, o envolvimento parental entende-se como a mobilização e disponibilização
por parte dos pais de recursos para os filhos, numa área específica. (cf. Grolnick &
Slowiaczeck, 1994).
Tizard e Hughes (1984, cit. por Pedro, 1999), defendem que o contexto familiar se
constitui como um espaço eficaz e diversificado de aprendizagem na medida em que:


a família desenvolve um conjunto de actividades ligadas ao contexto social, através da
actividade profissional e através das rotinas de quotidiano (ex. compras, lazer, etc.);



a experiência de vida dos pais permite ajudar os filhos a dar significado às suas
experiências, transformando-as em conhecimento;



o espaço familiar possibilita um maior número de oportunidades de atenção
individualizada;



é um contexto de grande significado emocional e prático, potencializando as
aprendizagens;



enquanto ambiente de maior intimidade, permite à criança uma maior confiança para
colocar questões e dúvidas.
O domínio das relações interpessoais, nomeadamente a construção de um clima escolar
favorável ao processo de aprendizagem e de formação do aluno, tem adquirido
importância na comunidade educativa embora seja de realçar o facto de que muitas vezes
os pais não se sentem encorajados a envolver-se no processo educativo dos filhos, quer
pela sua baixa escolaridade quer pelas exigências do mundo do trabalho (cf. Pedro, 1999).
A mesma autora (cf. Pedro, 1999) citando a Organisation for economic co-operation and
development realça que o reconhecimento das obrigações nos dois sentidos, ou seja tanto
dos pais como dos professores, pode traduzir-se através da negociação e estabelecimento
de acordos e contractos escritos. O debate que é estabelecido promove as relações com os
pais, permite clarificar o que é esperado da escola, enfatiza a impossibilidade da escola
sozinha assumir o processo educativo do aluno e sensibiliza os pais para a necessidade de
desenvolver trabalho com os filhos consonante com os objectivos da escolaridade.
Num estudo realizado por Prego e Mata (2012) pretendeu-se avaliar as percepções dos
professores do 1º Ciclo do Ensino Básico. O estudo contou com a participação de 65
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professores do 1º Ciclo do Ensino Básico de algumas escolas da região de Lisboa, sendo
que 13 eram do sexo masculino e 52 do sexo feminino.
Os professores foram questionados acerca da importância do envolvimento parental no
sucesso dos alunos, assim como sobre o envolvimento dos pais dos bons alunos e dos
alunos mais fracos. O estudo teve em conta três dimensões do envolvimento: o
envolvimento dos pais na escola, o envolvimento dos pais em casa e a comunicação dos
pais com os professores.
As principais conclusões apontadas pelos autores prendem-se com o facto de os
professores percepcionarem um maior envolvimento parental por parte dos pais dos bons
alunos, comparativamente aos pais dos alunos mais fracos. Os autores acrescentam ainda
que estes mesmos resultados vão ao encontro de conclusões verificadas noutros estudos
que revelam que os filhos dos pais que mais se envolvem são melhor sucedidos.
Os resultados mostram ainda que os professores atribuem importância ao envolvimento
dos pais no sucesso escolar dos filhos, sendo que se dá maior importância ao
envolvimento dos pais em casa e na comunicação do que propriamente ao envolvimento
dos pais na escola.
Na opinião destes investigadores, os professores atribuem menor importância ao
envolvimento dos pais na escola porque: duvidam das boas intenções dos pais em
assistirem às aulas, uma vez que para muitos professores a presença dos pais na escola só
dificulta o ensino (Cankar, Deutsch e Kolar 2009, cit. por Prego e Mata, 2012);
Os mesmos autores reforçam a ideia de que “os factores como a pobreza, as famílias
disfuncionais, a ocupação profissional e o nível académico baixo dos pais, podem
funcionar como factores inibidores do envolvimento das famílias na vida académica dos
alunos. No entanto, muitos estudos como o de Clark (1983), mostram que as
características sócio-demográficas das famílias não são tão significativas no prognóstico e
explicação do rendimento escolar dos alunos como os hábitos, apoios e o afecto das
famílias com os seus filhos” (Prego & Mata, 2012: 1424). Assim, segundo os autores,
mais importante do que as características sociodemográficas das famílias para o sucesso
escolar, está o suporte familiar e o carinho que é dado aos filhos bem como o apoio. Este
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apoio pode ser traduzido em ouvir a criança quando chega da escola e perceber quais são
as suas dificuldades, ajudando a criança a ultrapassá-las.
Aquando da entrada na escola, a criança vê-se confrontada com novos problemas e
desafios cada vez mais complexos, pelo que é necessária uma resposta adequada a estas
novas exigências (Rodrigues, 2005). Com base nesta ideia, Maria Rodrigues desenvolveu
um estudo longitudinal que pretende fazer uma reflexão sobre a falta de articulação entre
a educação pré – escolar e o 1º Ciclo do Ensino Básico.
A investigação de Rodrigues (2005) foi conduzida em duas etapas: numa primeira etapa
analisaram-se as expectativas das educadoras de infância e das professoras do 1º Ciclo do
Ensino Básico envolvidas no estudo relativamente ao percurso escolar das crianças que
transitam do jardim-de-infância para a escola. A segunda etapa consistiu em seguir a
trajectória de 30 crianças que foram previamente identificadas em termos de provável
sucesso ou insucesso escolar. Assim, o princípio organizador do trabalho foi a
comparação dos critérios de sucesso escolar de educadoras de infância e de professoras do
1º ciclo.
As educadoras de infância e as professoras entrevistadas referem a ausência de
comunicação existente entre umas e outras. As respostas traduziam ainda um “sentimento
de perda como se tudo o que tinha sido feito anteriormente se fosse perder com a entrada
na escola, enquanto que as professoras do 1º ciclo nos transmitiam um sentimento de
ausência, como se o seu trabalho devesse partir do zero, já que não conheciam o percurso
anterior das crianças que chegam à escola. Além de considerarem que esse percurso nem
sempre foi o mais adequado” (Rodrigues, 2005: 9)
Foi ainda pedido às entrevistadas que apresentassem soluções para colmatar a ausência da
comunicação que era sentida. Segundo a investigadora, criar documentos informativos do
percurso das crianças que permitissem a ligação entre os dois sectores - foi uma das
sugestões mais insistentemente apresentadas.

A investigadora refere ainda que a continuidade da coerência da acção educativa para o
desenvolvimento da criança foi também sublinhada como especialmente relevante no
simpósio de Versailles “que reuniu elementos do Conselho da Cooperação Cultural
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(CCC) do Conselho da Europa, para estudar as questões da ligação entre a educação préescolar e o ensino básico (Conseil de l’Europe, 1979, cit. por Rodrigues, 2005: 12).
Naturalmente para que haja esta desejada continuidade educativa, devem ser procuradas e
fomentadas formas de cooperação entre as pessoas que têm a seu cargo a educação das
crianças, como os pais, os educadores de infância, os professores do 1º Ciclo, entre
outros.
Segundo Rodrigues (2005), a educação deve oferecer à criança condições de vida e
experiências que sejam favoráveis à sua maturação e ao desenvolvimento da sua
personalidade, respeitando o ritmo e o modo próprio de crescimento de cada indivíduo.
Martins e Parchão (2000) salientam consequências que decorrem do facto de as condições
sócio-económicas serem baixas. Destacam:
1. As que respeitam à distância geográfica entre a casa do aluno e a escola. “Longas
distâncias obrigam os alunos a um esforço suplementar, ficando sem vontade para
desenvolver actividades lúdicas e para estudar; no segundo caso, às zonas degradadas
estão ligadas condições, quer de vizinhança, quer de qualidade dos alojamentos pouco
propícias à aquisição de hábitos culturais e de estudo de acordo com as exigências do
sistema de ensino” (idem, p.4);

2. Maior dificuldade em satisfazer algumas necessidades: alimentação racional, vestuário,
espaço, conforto, etc.;

3. Acesso diferenciado aos bens de cultura (livros, jornais, espectáculos, arte, etc.);

4. Incapacidade de suportar custos com livros, material escolar, transporte, etc.;
5. Existência de “uma forte (co) relação, pelo menos nas classes sociais mais baixas, entre o
nível económico e o nível cultural do agregado familiar, este de grande importância para
o sucesso escolar” (idem, p.4).
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Num estudo levado a cabo por Pereira, Canavarro, Cardoso e Mendonça, (2008),
pretendeu-se estudar a relação entre o envolvimento parental na escola, tal como é
percebido por pais e por professores, e a adaptação de crianças do 1º Ciclo do Ensino
Básico. A amostra era composta por 563 crianças do 3º e 4º anos de escolaridade, pelos
seus pais e professores. A avaliação do envolvimento parental foi feita através de duas
versões diferenciadas - uma para pais e outra para professores – de um questionário sobre
o envolvimento parental na escola (QEP pais e QEP professores). Em termos gerais, os
autores afirmam que os resultados mostram que diferentes domínios de envolvimento
parental na escola têm implicações diferentes para diversas áreas do funcionamento
adaptativo de crianças. Os autores advertem ainda que os resultados respeitam ao 1º Ciclo
do Ensino Básico, não podendo ser generalizados a outros níveis de ensino.
Stevenson e Baker (1987) realizaram um estudo com mães de 179 crianças e
adolescentes, rapazes e raparigas dos 5 aos 17 anos. A recolha de dados foi realizada com
base na informação recebida pelos professores. O estudo em questão tinha como objectivo
analisar o efeito da escolaridade das mães no grau de envolvimento na escolaridade dos
filhos, o impacto desse envolvimento no aproveitamento escolar dos alunos e ainda o
impacto do sexo e da idade das crianças e adolescentes no maior ou menor envolvimento
das mães. Foi feita ainda uma referência ao impacto que o nível de escolaridade das mães
tem relativamente ao envolvimento parental dos filhos; o nível de escolaridade surge
assim como um factor de experiência sobre a escola e a percepção do sucesso escolar
como impacto positivo no percurso escolar da criança.
Concluiu-se ainda, com base no estudo, que as mães com maior nível de escolaridade
investem mais na escolaridade dos filhos e que este investimento se pode traduzir de
diferentes formas (tutoria, deslocações a livrarias, investimento em actividades escolares,
contacto com os professores, etc.).
Num estudo realizado por Grolnick, Benjet, Kurowski e Apostoleris (1997), os autores
mencionam um modelo multidimensional para analisar os factores que influenciam o
envolvimento parental na educação dos filhos. Foram identificadas os seguintes factores:
as características de pais e filhos, o contexto familiar e os efeitos da escola, que inclui as
atitudes e práticas dos professores.
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A amostra é composta por 209 mães e os seus filhos (111 do sexo feminino e 98 do sexo
masculino), bem como 28 professores. Segundo os autores, 69% das crianças viviam com
os seus pais, 23% viviam apenas com um dos progenitores e 8 % viviam com um dos
progenitores e companheiro (a).
Os autores (cf. Grolnick et al., 1997) propõem um modelo preditor do envolvimento
parental na escola dos filhos:

Demográficos

ATITUDES DOS
PAIS:
Pais que agem
como professores.

CRIANÇAS:

As dificuldades
das crianças.

CONTEXTO
FAMILIAR:
Stress, suporte social e
recursos familiares

ESCOLA:

Comportamento
do professor

ENVOLVIMENTO PARENTAL: Escolar / Cognitivo / Pessoal

Figura 3. Os factores que contribuem para o envolvimento parental

São as mães que mais se envolvem na escola dos seus filhos e, provavelmente
representam um importante canal de comunicação entre a escola e a casa (Cone et al.,
1995, Grolnick & Slowiaczek, 1994, cit. por Grolnick, et al., 1997).
Stevenson e Baker (1987, cit por Grolnick et al., 1997) referem que os factores
demográficos (idade da criança e nível de escolaridade das mães) são factores preditores
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do envolvimento parental, sendo que se revelam mais significativamente em pais de
rapazes do que de raparigas.
Segundo os autores, as condições sócio-económicas da família são fortes preditores do
envolvimento parental, principalmente a nível escolar e cognitivo.
Os resultados deste estudo sublinham a complexidade em entender os factores associados
ao envolvimento parental na escolaridade dos filhos e, segundo os autores, as
características de pais e filhos estão fortemente relacionadas com o envolvimento.
Foi ainda possível concluir que o envolvimento parental revela-se mais baixo quando
existem condições sócio-económicas baixas e, as mães que vivem apenas com os filhos
envolvem-se menos nos três tipos de envolvimento parental estudado pelos autores.
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1.1. Mapa conceptual

O mapa conceptual permite uma leitura gráfica dos constructos centrais do que se
pretendem estudar bem como da relação que é estabelecida ente eles:

Variáveis individuais da
criança: ano de
escolaridade e
classificação escolar.

Variáveis individuais do
Encarregado de
Educação: sexo, idade,
nacionalidade, estado
civil, duração do
casamento, habilitações
académicas, situação face
ao emprego e profissão.

Envolvimento
parental

(In) sucesso
escolar

Variáveis familiares:
Número de elementos que
constituem o agregado
familiar

Figura 4. Mapa conceptual
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1.2. O objecto de investigação e as hipóteses

Tendo em conta os estudos antes referidos, a questão inicial que esteve na origem da
presente investigação foi a seguinte:
O envolvimento dos pais / encarregados de educação influencia o sucesso escolar dos
alunos do 1º e 4º anos do 1º Ciclo do Ensino Básico?
Entende-se por hipótese uma explicação ou solução mais plausível de um problema; A
hipótese é, portanto uma “ (…) proposição testável, que pode vir a ser a solução do
problema (McGuigan, 1976:37, cit. por Almeida & Freire, 2003).
Assim e com base na pergunta de partida, exploram-se as seguintes hipóteses:
H1. Existem diferenças entre a percepção dos pais e dos professores quanto ao
envolvimento parental segundo a escala global;
H2. Existem diferenças dos valores médios do 1º e 4º anos do 1º Ciclo do Ensino Básico
entre as respostas do questionário de envolvimento parental quanto:
H 2.1. à percepção dos pais (sub-escalas)
H 2.2. à percepção dos professores (sub-escalas)
H 2.3. à percepção dos pais e professores (escala global)
H3. Existem relações significativas entre as sub-escalas do envolvimento parental e o
sucesso escolar segundo a percepção:
H3.1. dos pais;
H3.2. dos professores;
H4. Existem diferenças significativas entre as subescalas segundo os factores sócio –
demográficos para a versão pais e professores quanto:
H4.1. Sexo do Encarregado de Educação;
H4.2. Idade;
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H4.3. Nacionalidade;
H4.4. Estado civil;
H4.5. Duração do casamento;
H4.6. Nível de escolaridade;
H4.7. Situação face ao emprego;
H4.8. Profissão;
H4.9. Rendimentos;
H4.10. Número de filhos;
H4.11. Número de elementos que constituem o agregado familiar;
H4.12. Como se desloca o aluno para a escola.
H4.13. Grau de parentesco
H5- Existem relações significativas entre as sub-escalas e escalas global e os dados sócio
demográficos.

1.3. Objectivos do estudo

A presente investigação tem como principal finalidade determinar em que medida o
envolvimento parental tem influência no sucesso escolar em alunos do 1º e 4º anos.
Constituem-se assim como objectivos específicos:
1) Identificar a relação existente entre as habilitações literárias dos pais e o sucesso
escolar;
2) Verificar se existem diferenças entre o envolvimento parental percebido por pais dos
alunos do 1º ano de escolaridade e por pais de alunos do 4º ano de escolaridade;
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3) Identificar a relação existente entre o envolvimento parental percebido pelos pais e a
avaliação do aluno;
4) Caracterizar o modo como o envolvimento parental é percebido pelos pais e pelos
professores;
5) Identificar a relação existente entre o envolvimento parental percebido pelos
professores e o sucesso escolar;
6) Reflectir sobre a contribuição das escolas na relação família – escola;
7) Reflectir sobre o papel do professor nesta relação.

1.4. Desenho da investigação
O presente estudo foi realizado com base numa abordagem quantitativa correlacional. Os
autores Almeida e Freire (2003) referem que este tipo de estudo está particularmente
identificado com os modelos de análise e de explicações dos comportamentos humanos.
Esta avaliação é possível através da relação entre duas ou mais variáveis e a amostra não é
manipulada.
Deste modo, procedeu-se à aplicação de questionários e, através dos mesmos, foi possível
colocar uma série de perguntas relativas às características sócio-demográficas dos
encarregados de educação dos alunos bem como as percepções do envolvimento parental
percebido pelos mesmos e pelos professores. Na presente investigação optou-se por um
estudo transversal, ou seja, a investigação foi realizada num único momento.
A amostra é constituída por Encarregados de Educação e Professores de alunos de uma
escola pública portuguesa, que frequentam o 1º Ciclo do Ensino Básico, concretamente o
1º e 4º anos de escolaridade, inicio e fim de ciclo.
O total de Pais / Encarregados de Educação de alunos de 1º e 4º anos é de 92. Os
questionários foram distribuídos por todos, sendo que houve um retorno de 62
questionários preenchidos (67,4%). A amostra é portanto constituída por 62 Pais /
Encarregados de Educação (N=62) e 4 Professores de 1º e 4º ano.

73

1.5. Sistema de avaliação do 1º Ciclo do Ensino Básico

Segundo o relatório supra mencionado, nas áreas curriculares disciplinares e não
disciplinares, a avaliação sumativa expressa-se de forma descritiva e é atribuída uma
menção nos seguintes termos: Não Satisfaz (de 0% a 44%), Satisfaz Pouco (de 45% a
49%), Satisfaz (de 50% a 69%), Satisfaz Bastante (de 70% a 79%), Bom (de 80% a 90%),
Muito Bom (de 91% a 95%) e Excelente (de 96% a 100%).
1.6.Caracterização da amostra
As tabelas seguintes mostram algumas características da amostra, quanto ao género, idade,
estado civil, nível de escolaridade dos encarregados de educação, etc.:
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Tabela 1. Caracterização da amostra

Variáveis

Categorias

Número de
sujeitos

%

Feminino

57

92%

Masculino

5

8%

Pai

4

6,5%

Mãe

53

90,3%

Tio (a)

1

1,6%

Avô (ó)

1

1,6%

20 a 29

14

22,6%

30 a 39

25

40,3%

40 a 49

18

29%

50 a 59

5

8,1%

Solteiro (a)

4

6,5%

Casado(a) / União de
facto

53

85,5%

Divorciado(a)

5

8,1%

Até 5 anos

3

4,8%

6 a 10

14

22,6%

11 a 15

20

32,3%

16 a 20

8

12,9%

21 a 25

4

6,5%

26 a 30

1

1,6%

31 a 35

10

3,2%

Género

Grau de
parentesco

Idade

Estado civil

Duração do
casamento
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Tabela 2. Caracterização da amostra (cont.)

Variáveis

Nível de
Escolaridade

(tendo por base a
classificação do
ISCED, 1997)

Situação face ao
emprego

Categorias

Número de
sujeitos

Nível 0 - Não
frequência escolar

1

Nível 1 - 1º e 2º ciclo
Ensino Básico

16

Nível 2 - 3º Ciclo
Ensino Básico

22

Nível 3 - Ensino
Secundário (até ao 12º
ano)

%

1,6%

25,8%

35,5%

25,8%
16

Nível 5- Ensino
Superior (Bach., Lic.,
pós- graduação,
licenciatura e mestrado)

11,3%
7

Activo(a)

43

69,4%

Desempregado(a)

12

19,4%

Doméstico(a)

4

6,5%

Reformado(a)

1,6%
1

Profissão
convertida através
da CPP, 2010

Nível 1

2

3,2%

Nível 2

4

6,5%

Nível 3

3

4,8%

Nível 4

4

6,5%

Nível 5

5

8,1%

Nível 6

7

11,3%

Nível 7

3

4,8%
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Tabela 3. Caracterização da amostra (cont.)

Variáveis

Categorias

Número de
sujeitos

%

Nível 8

3

4,8%

Nível 9

12

19,4%

Menos de 200€

3

4,8%

Entre 200€ e
400€

7

11,3%

Entre 400€ e
600€

36

58,1%

Entre 600e e
800€

7

11,3%

Mais de 900€

9

14,5%

2 elementos

3

4,8%

3 elementos

16

25,8%

4 elementos

29

48,4%

5 elementos

9

14,5%

6 elementos

2

3,2%

7 elementos

1

1,6%

1

1,6%

(Cont.)

Rendimento

Número de
elementos do
agregado
familiar

8 elementos
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Quanto ao sexo dos Encarregados de Educação, conclui-se que em 92% dos casos é a
figura feminina que assume esse papel, verificando-se que apenas 8% são do sexo
masculino, (cf. Tabela 1). Segundo os questionários, podemos ainda concluir que são as
mães quem quase sempre desempenha a tarefa de Encarregado de Educação (90%), como
se pode verificar na tabela 1.
No que respeita ao estado civil dos Encarregados de Educação, podemos verificar, no
gráfico 3, que 8% estão separados / divorciados e 85% estão casados ou vivem em união
de facto. Os Encarregados de Educação solteiros são o grupo mais reduzido (apenas
6,5%). Note-se que a grande maioria estão casados ou vivem em união de facto. Os
resultados não vão ao encontro do que é defendido por Paredes (2008): a partir do último
decénio do século XX nota-se a frequência das mudanças de par e as separações entre
jovens, em parte devido à flexibilidade e à vida facilitada. Para reforçar esta ideia, note-se
também que a maioria dos inquiridos encontra-se no intervalo da faixa etária dos 30 aos
39.
Como podemos verificar na tabela 3, o número de elementos que constituem o agregado
familiar, varia entre 2 e 8 pessoas, sendo que na maioria dos casos o agregado familiar é
composto por 4 elementos (47,5%).
Apesar de os dados não estarem na presente investigação, por não se ter achado pertinente
incluí-los foi pedido ao encarregado de educação que descrevesse a composição do
agregado familiar e concluímos que a grande maioria vivia com o cônjuge e com um ou
dois filhos.
No que concerne ao nível de escolaridade dos Encarregados de Educação, 1,7% nunca
frequentou a escola e 11,7% tem habilitações correspondentes ao ensino superior. A
maioria dos inquiridos tem como nível de escolaridade máximo o 3º Ciclo do Ensino
Básico.
Apesar das alterações demográficas e das próprias alterações resultantes das
transformações e evoluções da sociedade, grande parte dos encarregados de educação não
deu uma grande importância ao enriquecimento académico e cedo começou-se a
constituir família. Sendo que a maioria dos encarregados de educação concluiu o 3º Ciclo
do Ensino Básico, tal factor reflecte-se no rendimento mensal: a maioria dos encarregados
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de educação tem um rendimento mensal que se encontra no intervalo dos 400€ a 600€ (cf.
Tabela 3).
Pode então concluir-se que, de modo geral, o nível sócio-económico e o nível de
escolaridade dos encarregados de educação são baixos.
Relativamente à situação face ao emprego, a grande maioria dos encarregados de
educação (69,4%) encontra-se a trabalhar e, apenas 19,4% estão desempregados (cf.
tabela 2).
No que concerne à profissão dos encarregados de educação, pode verificar-se que a
maioria se insere no nível 9, correspondente aos trabalhadores não qualificados (19,4%) e
no nível 6, que engloba agricultores e trabalhadores qualificados da agricultura, pesca e
floresta, é o nível que apresenta a segunda maior percentagem (11,3%). Conclui-se assim
que a grande maioria, em parte por não ter níveis de escolaridade, trabalha em profissões
não qualificadas ou na agricultura, pesca e floresta (cf. tabelas 2 e 3).
2. Instrumentos
No presente estudo foram utilizados os seguintes instrumentos: um questionário sóciodemográfico, um questionário de envolvimento parental (versão para pais) e um
questionário de envolvimento parental (versão para professores).
2.1. Questionário Sócio–demográfico
O questionário sócio–demográfico (cf. anexo A) é composto por questões de resposta
rápida, distribuídas por três grupos temáticos, sendo que todos dizem respeito ao
Encarregado de Educação:
a) Caracterização pessoal
b) Caracterização sócio- profissional
c) Caracterização familiar
Através das perguntas do primeiro grupo, procura-se obter uma caracterização sóciodemográfica dos encarregados de educação: sexo, idade, nacionalidade, estado civil,
duração do casamento, etc.
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Com o segundo grupo de perguntas procura-se obter uma caracterização sobre as
habilitações literárias, situação face ao emprego, profissão e rendimento.
A profissão do Encarregado de Educação foi convertida através da Classificação

Portuguesa das Profissões, abreviadamente designada por CPP/2010 (cf. anexo B),
elaborada pelo INE (2010). Esta classificação engloba nove níveis de profissão. Uma vez
que nenhum dos Encarregados de Educação, segundo as respostas dadas no questionário
sociodemográfico, se englobava no nível zero, correspondente às profissões das Forças
Armadas, este não foi inserido na nossa base de dados.
O nível de escolaridade foi convertido (cf. anexo C) para a actual classificação do ensino
com a sua categorização tendo em conta a Internacional Standard Classification of
Education 1997 (ISCED (1997), INE, 2004).
Por último, o terceiro grupo engloba todas as questões relativas ao agregado familiar. Era
pedido que o Encarregado de Educação referisse o número dos seus filhos e, no quadro
seguinte, era pedido que descrevesse a composição do agregado familiar, colocando
dados relativos a: grau de parentesco com o encarregado de educação, sexo, idade,
habilitações literárias e profissão. Neste grupo era ainda pedido que indicasse quem leva o
educando à escola.
2.2. Questionário de envolvimento parental (versão para professores)
No presente estudo, foi utilizado o questionário de Envolvimento Parental na Escola (QEP
professores) (cf. anexo D), construído por Pereira et al. (2003).
Através do QEP – Versão Professores é-nos possível avaliar a percepção dos professores
relativamente a três dimensões do envolvimento parental de um conjunto de modalidades
propostas por Epstein:
a) Comunicação escola – pais;
b) Participação dos pais na escola;
c) Participação dos pais em actividades de aprendizagem em casa.
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A escolha deste instrumento teve em conta, por um lado, que se trata de um questionário
que foi validado junto de professores que leccionam em escolas do 1º Ciclo do Ensino
Básico e, por outro que se trata de um instrumento que foi construído tendo em conta as
particularidades e vicissitudes da população portuguesa. No que concerne aos resultados de
validade e consistência, este instrumento apresenta bons resultados. Os mesmos serão
apresentados mais à frente, neste capítulo.
As respostas ao questionário composto por 24 itens, são dadas através de uma escala de
Likert, sendo pedido aos professores que indicassem o nível de concordância para cada
uma das afirmações. A escala de 4 pontos vai desde “Discordo Muito” a “Concordo
Muito”.
Num estudo levado a cabo pelos autores do questionário, este permitiu apresentar uma
estrutura de dois factores do envolvimento parental na escola. O primeiro é composto por
itens que abrangem as dimensões: comunicação escola / família e envolvimento da família
em actividades de aprendizagem em casa.
O segundo factor tem em conta a comunicação sobre o projecto educativo da escola sobre
o regulamento da escola e a participação activa dos pais em reuniões de pais.
Desta forma, os autores procederam à construção de duas subescalas que correspondem,
aos factores supra mencionados:

Subescala 1 – Envolvimento parental em actividades de aprendizagem em casa /
comunicação pais / professores. Corresponde ao primeiro factor antes mencionado e é
construída por 13 itens;
Subescala 2 – Envolvimento Parental em actividades na escola. Correspondente ao
segundo factor referido; esta subescala é composta por 11 itens.
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Tabela 4. Distribuição dos itens pelas duas subescalas

Subescala 1: Envolvimento parental em
actividades de aprendizagem em casa /
comunicação pais - professores

Itens: 2, 3, 4, 5, 7, 9, 15,

Subescala 2: Envolvimento parental em
actividades na escola

Itens: 1, 6, 8, 10, 11,

17, 18, 19, 21, 22, 24

12, 13, 14, 16, 20, 23

Na escolha dos inquéritos teve-se ainda em conta a sua fiabilidade. De acordo com
Nunnaly, 1978 (cit. por Pereira et al., 2003: 118) esta “ (…) refere-se ao grau em que uma
escala está a avaliar algo de forma a que os resultados possam ser replicáveis,
independentemente das diferentes circunstâncias”.
O estudo das características psicométricas do instrumento, segundo Pereira et al (2008:
95), “revelou bons níveis de fiabilidade e apoiou a validade desta versão. A fiabilidade foi
explorada através da análise de consistência interna, do método do teste – resteste e da
capacidade discriminativa dos itens em relação aos grupos externos”. No que concerne à
validade, foi reunida evidência que apoia a validade do conteúdo, critério e constructo
(idem).
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Tabela 5. Análise da consistência interna da escala global e das subescalas da versão
para professores (Pereira et al., 2003, p. 119)
Sub-escalas

Coeficiente de Cronbach

Subescala 1: Aprendizagem em
casa /Comunicação

0, 96

Subescala 2: Actividades na escola

0,95

Escala global

0,97

Por último, no que respeita à pontuação, segundo os autores, é “possível obter três
pontuações: uma pontuação global, que resulta do somatório dos 24 itens do questionário
(que varia entre 24 e 96 pontos) e duas pontuações relativas às subescalas do questionário”
(Pereira et al., 2008: 96), sendo que a primeira subescala pode variar entre 13 e 52 pontos e
diz respeito às actividades de aprendizagem em casa / comunicação e a subescala 2, que
diz respeito às actividades na escola varia entre os 11 e 44 pontos.

2.3. Questionário de envolvimento parental (versão para pais)
O questionário de envolvimento parental na Escola (QEP – versão pais) (cf. anexo E) foi
construído por Pereira et al. (2003) a partir da versão já existente para professores. No
presente instrumento, os itens são idênticos à versão para professores, “existindo apenas
uma ligeira modificação na linguagem de alguns itens desta versão, para os tornar mais
acessíveis a respondentes com níveis de escolaridade mais baixos” (Pereira et al., 2008:
96).
Como refere Pereira et al. (2008: 93), o questionário parte do conceito de envolvimento
parental enquanto constructo multidimensional, operacionalizando-se a partir de três das
seis categorias da tipologia de Epstein:
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1)

Obrigações básicas da escola – comunicação escola – família;

2)

Envolvimento em actividades da escola;

3)

Envolvimento em actividades de aprendizagem em casa.

Como já se indicou, justifica-se a escolha deste instrumento para compreender o
envolvimento parental percebido pelos Pais / Encarregados de Educação de alunos do 1º
Ciclo do Ensino Básico, por ter sido construído à luz das características da população
portuguesa, sendo notório a ligeira modificação da linguagem, facilitando a leitura e
interpretação do mesmo.
As respostas ao questionário composto por 24 itens são dadas através de uma escala de
Likert, tendo sido pedido aos Encarregados de Educação que indicassem o seu nível de
concordância com cada uma das afirmações. A escala de 4 pontos vai de “Discordo Muito”
a “Concordo Muito”.
Num estudo levado a cabo por estes autores, a utilização do questionário permitiu
apresentar uma estrutura de quatro factores do envolvimento parental na escola. O primeiro
é composto por itens pertencentes à dimensão do envolvimento parental, sendo este
correspondente à subescala designada de envolvimento parental em actividades na escola e
voluntariado.
Os itens que compõem esta escala dizem respeito à disponibilidade e desejo dos pais em
participar activamente e em organizar diferentes actividades no meio escolar, pressupondo
um envolvimento mais pró – activo do que reactivo.
O segundo factor é constituído pela totalidade dos itens da dimensão relativa ao
envolvimento da família em actividades de aprendizagem em casa, pelo que a subescala
recebe a mesma denominação: actividade de aprendizagem em casa.
O terceiro factor corresponde à subescala comunicação escola – família, sendo constituída
por 6 itens que pertenciam originalmente a esta dimensão. Estes itens dizem respeito à
comunicação escola – família, por iniciativa dos pais. O quarto factor é composto por dois
itens da dimensão comunicação escola – família, relativos à assiduidade e participação nas
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reuniões de pais e por dois itens da dimensão envolvimento em actividades na escola, que
se referem à assiduidade na participação em actividades na escola bem como à
disponibilidade para participar em actividades na sala de aula. Assim, a subescala
correspondente é designada de envolvimento em actividades da escola e participação em
reuniões de pais.

Tabela 6. Distribuição dos itens pelas duas subescalas (versão pais)

Subescala: Actividades na escola e voluntariado

Itens: 1, 6, 10, 12, 13,
23

Subescala: Actividades de aprendizagem

Itens: 2, 4, 5, 9, 15, 19,
21, 24

Subescala: Comunicação escola – família

Itens:3, 14, 17, 18, 20,
22

Subescala: Actividades da escola e participação em
reuniões de pais

Itens:7, 8, 11, 16

Para aferir a consistência interna foram realizados estudos considerando as subescalas e os
valores globais da escala. Os valores de coeficiente α de Cronbach obtidos para as quatro
subescalas e para a escala total encontram-se na tabela seguinte; sendo que, segundo
Pereira et al. (2008) os valores apresentam uma boa consistência interna.
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Tabela 7. Análise da consistência interna da escala e subescalas - Versão para pais:
(Pereira, 2008, p. 100)
Subescalas

Coeficiente de Cronbach

Actividades na escola e voluntariado

0,82

Actividades de aprendizagem

0,80

Comunicação escola – família

0,72

Actividades da escola e participação em
reuniões de pais

0,68

Escala global

0,87

3. Procedimentos na recolha e tratamento de dados
Para a elaboração de um estudo desta natureza, existem certos procedimentos que é
imperioso respeitar, como sejam forma de explicar os objectivos do estudo, assegurar e
garantir aos participantes do mesmo a sua voluntariedade.
Para a utilização dos questionários de envolvimento parental (versão para professores e
versão para pais) de Pereira et al. (2003), foi solicitada a autorização junto de uma das
autoras do instrumento utilizado.
Para aplicar os questionários junto dos professores e dos encarregados de educação, foi
contactada a Sra. Directora do Agrupamento da Escola e agendada uma reunião. Na
reunião procedeu-se à explicação dos objectivos do estudo, foi feito o pedido de
autorização e solicitada a colaboração da escola com a Universidade Católica Portuguesa
para a realização deste estudo, e foram esclarecidas as dúvidas existentes. A Sra. Directora
aceitou que os questionários fossem aplicados na Escola de 1º Ciclo e facilitou o contacto
com os professores de 1º e 4º anos, com quem foi agendada uma reunião.
Na reunião com os professores de 1º e 4º anos da escola de 1º Ciclo do Ensino Básico,
foram explicados os objectivos do estudo, foi feito o pedido de autorização para participar
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no estudo e foi garantido o anonimato. Foi importante este esclarecimento para que os
professores sentissem a sua integridade pessoal e profissional preservada.
Os professores aceitaram participar no estudo e mostraram alguma preocupação na forma
como o mesmo poderia chegar aos pais, uma vez que são muito poucos os que estão
presentes nas reuniões de pais. Concluímos então que a melhor forma de chegar aos pais
seria através de carta.
Assim, foi entregue aos professores um envelope com os seguintes documentos:
a) Breve caracterização do estudo e respectivos objectivos (cf. anexo F) e era também
referido que a investigadora estaria na escola no dia assinalado para esclarecimento de
dúvidas bem como para ajudar no preenchimento dos questionários se assim se justificasse.
Explicava-se também o significado do consentimento autorizado que iria no envelope;
b) Termo de consentimento autorizado (cf. anexo G): neste documento foram explicados os
objectivos, garantido o anonimato, o carácter voluntário e pedido que assinassem o
consentimento autorizado;
c) Questionário sócio - demográfico;
d) Questionário de Envolvimento Parental – Versão para pais.
Os Professores entregaram aos alunos os questionários e estes por sua vez entregaram –
nos aos Encarregados de Educação. Uma vez preenchidos, os pais colocavam os
questionários preenchidos bem como o termo de consentimento autorizado assinado, no
envelope fechado e entregavam aos filhos que por sua vez os faziam chegar aos
professores. Os envelopes estavam numerados por turma, utilizando uma cor diferente para
distinguir os alunos das diferentes turmas.
À medida que os envelopes (fechados) eram entregues pelos alunos aos professores, estes,
por sua vez, preenchiam o questionário de envolvimento parental – versão para
professores.
O tempo decorrido entre o momento em que os questionários foram entregues aos
professores e o momento da recolha dos mesmos, foi de duas semanas. A recolha dos
dados foi realizada na escola pela investigadora.
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Desta forma foi possível chegar a todos os Encarregados de Educação (92), havendo um
retorno de 62. Apesar de os Encarregados de Educação terem sido informados de que
poderiam ter ajuda no preenchimento dos questionários, nenhum solicitou essa ajuda.
Foi pedido aos professores que identificassem o grau de parentesco do Encarregado de
Educação, bem como a avaliação que o aluno teve no último período (2º período do ano
lectivo 2011 / 2012).
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CAPÍTULO 2. Apresentação, análise e discussão dos resultados

1. Tratamento estatístico aos instrumentos aplicados

Após a recolha de todos os inquéritos foi construída uma base de dados no programa
Statistical Package for Social Sciences (SPSS 20.0) com vista ao tratamento e análise
estatística dos dados.
Para caracterizar a amostra faz-se uso da tendência central, da dispersão das observações
em torno das estatísticas de tendência central e da forma de distribuição.
Para verificar se existem diferenças significativas dos valores médios das dimensões
extraídas entre o sexo e outras variáveis independentes em estudo, em complementaridade,
seguiram-se os testes paramétricos.

1.1. Análise do coeficiente de cronbach do QEP (professores e pais)
Foram realizados, para cada subescala e para a escala global, testes para avaliar a
confiabilidade. A seguinte tabela (cf. tabela 8) apresenta os coeficientes α de Cronbach
obtidos para as duas subescalas e para a escala global do questionário de envolvimento
parental, versão para professores. Podemos afirmar que apresentam uma boa consistência
interna.
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Tabela 8. Análise da consistência interna da escala global e das subescalas do QEP –
Versão Professores

Sub-escalas

Coeficiente de
Cronbach

Subescala1: Aprendizagem em

0,91

casa /Comunicação

Subescala 2: Actividades na escola
Escala global

0,95

0,95

Procedeu-se à análise do coeficiente α de Cronbach do QEP – Versão para Pais. Pelos
resultados obtidos, podemos concluir que as subescalas e a escala global apresentam bons
níveis de consistência interna, à excepção da subescala “Actividades da escola e
participação em reuniões de pais” (cf. Tabela 9).
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Tabela 9. Análise da consistência interna da escala global e das subescalas QEP – Versão
para pais

Sub-escalas

Coeficiente de Cronbach

Actividades na escola e voluntariado

0,80

Actividades de aprendizagem

0,87

Comunicação escola – família

0,83

Actividades da escola e participação em
reuniões de pais

0,65

Escala global

0,91

1.2. Análise descritiva dos itens do QEP – pais
1.2.1. Análise descritiva do total dos itens do QEP

De seguida, apresenta-se uma síntese das principais estatísticas relativas ao total dos itens
das respostas dadas pelos pais no questionário de envolvimento parental, conforme a tabela
seguinte:

Tabela 10. Estatística descritiva relativa ao total dos itens do QEP – Versão pais

Total dos itens das respostas do QEP
1.
2.

3.
4.

Dou ideias para organizar actividades na escola (ex. festas,
actividades desportivas e jogos)
Procuro saber o que é que o meu filho necessita de aprender,
para o poder ajudar em casa
Quando há qualquer problema com o meu filho na escola,
procuro informar o professor
Procuro que o meu filho realize actividades que o ajudam na
aprendizagem (ex. encorajo o meu filho a ler)

Xm

S

g1

g2

2

0,86

0,31

-0,93

3,4

0,66

-1,02

1,45

3,53

0,62

-1,41

3,01

3,55

0,62

-1,48

3,21
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5.

Ajudo frequentemente o meu filho nos trabalhos de casa

3,49

0,75

-1,63

3,10

6.

Procuro participar na resolução de problemas da escola (ex.
dando ideias para resolver problemas de indisciplina e violência)
Vou às reuniões para pais convocadas pelo professor

2,62

0,87

-0,39

-0,42

3,67

0,56

-1,64

1,93

Se o professor me convidar, estou disposto(a) a participar em
actividades na sala de aula (ex. ler histórias às crianças, falarlhes sobre a minha profissão, ajudar o professor a preparar
materiais)
9. Procuro fazer com o meu filho actividades que não são pedidas
pelo professor, mas que sei que o ajudam nas aprendizagens (ex.
leio-lhe histórias, vou com ele a uma biblioteca)
10. Quando sei que se vão realizar certas actividades na turma (ex.
visitas de estudo, festas, jogos), ofereço ajuda
11. Costumo falar e dar opiniões nas reuniões de pais

2,74

0,97

0,22

-0,94

3,23

0,82

-1,00

0,75

2,5

0,88

-0,15

-0,65

2,9

0,86

-0,44

-0,38

12. Gostaria de trabalhar voluntariamente (ou trabalho) em
actividades na escola (ex. pintar a escola, arranjar o recreio e o
jardim, vigiar os recreios)
13. Dou ideias para organizar actividades na turma (ex. visitas de
estudo, festas, jogos)
14. Procuro informar-me sobre o regulamento e as normas de
funcionamento da escola
15. Converso com o meu filho acerca do que se passa na escola

2,26

0,87

0,25

-0,54

2,19

0,72

-0,04

-0,51

3,31

0,59

-0,71

2,39

3,63

0,68

-2,24

5,63

16. Vou às actividades para pais organizadas pela escola

2,93

0,85

-0,54

-0,14

17. Costumo pedir informações ao professor sobre os progressos /
dificuldades do meu filho
18. Tenho por hábito procurar informações do professor na
caderneta do meu filho
19. Tenho por hábito verificar se o meu filho fez os trabalhos para
casa

3,56

0,64

-1,59

3,04

3,61

0,64

-1,81

3,84

3,63

0,55

-1,15

0,37

20. Procuro informar-me sobre o projecto educativo e o plano anual
de actividades da escola
21. Tento ensinar o meu filho a planear e a organizar melhor o seu
tempo
22. Quando há qualquer problema na escola com outros colegas,
procuro informar o professor
23. Quando sei que se vão realizar certas actividades na escola (ex.
festas, actividades desportivas, jogos), ofereço ajuda
24. Procuro informar-me acerca das datas dos testes de avaliação,
para ajudar o meu filho a estudar

3,16

0,71

-0,53

0,22

3,44

0,5

0,27

-1,99

3,11

0,75

-0,67

0,52

2,56

0,88

-0,20

-0,60

3,4

0,74

-1,32

2,01

7.
8.

Legenda: Xm– Média da amostra; Ѕ – Desvio-padrão; g1 – Coefiente de assimetria (Skewness); g2 –
Coeficiente de achatamento (Kurtosis).

A tabela 10 apresenta o valor total das respostas aos itens do Questionário de
Envolvimento Parental – versão Pais, em que se verifica que a média de valores é mais
elevada nos itens 7 (“Vou às reuniões para pais convocadas pelo professor” (Xm =3,67)), 15
(“Converso com o meu filho acerca do que se passa na escola” (Xm =3,63)) e 19 (“Tenho
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por hábito verificar se o meu filho fez os trabalhos para casa” (Xm =3,63)). A média regista
valores mais baixos nas perguntas 1 (“Dou ideias para organizar actividades na escola (ex.
festas, actividades desportivas e jogos) ” (Xm = 2)), 10 (“Quando sei que se vão realizar
certas actividades na turma (ex. visitas de estudo, festas, jogos), ofereço ajuda ” (Xm =2,5)) e
11 (“Costumo falar e dar opiniões nas reuniões de pais” (Xm =2,9)).
No que respeita ao desvio padrão, destacam-se os itens 8 (“Se o professor me convidar,
estou disposto(a) a participar em actividades na sala de aula (ex. ler histórias às crianças,
falar-lhes sobre a minha profissão, ajudar o professor a preparar materiais) ” (σ = 0,97)) e
10 (“Quando sei que se vão realizar certas actividades na turma (ex. visitas de estudo,
festas, jogos), ofereço ajuda” (σ = 0,88)) com valores mais elevados de desvio padrão, pelo
que pode afirmar-se que são as que apresentam uma maior afastamento da resposta média,
respectivamente.
Pode verificar-se quanto aos valores da assimetria que a maioria das respostas dadas pelos
pais afastam-se dos valores da normalidade, sendo que onde registamos um maior
afastamento da normalidade é nos itens 15 (“Converso com o meu filho acerca do que se
passa na escola” (

= -2,24)) e na pergunta 18 (“Tenho por hábito procurar informações do

professor na caderneta do meu filho” (

=-1,81)). Na pergunta 13 (“Dou ideias para

organizar actividades na turma (ex. visitas de estudo, festas, jogos”) o valor da assimetria
não se afasta muito dos valores da normalidade, sendo este de 0,04.
No que respeita à análise da curtose, pode afirmar-se que sensivelmente 60% das respostas
apresentam uma distribuição pontiaguda, ou seja, “

toma valores maiores que zero” (cf.

Maroco, 2003: 31).
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1.2.2. Análise descritiva das sub-escalas do QEP

Tabela 11. Estatística descritiva relativa às variáveis originais para o envolvimento
parental – Versão pais
Sub-escalas:

Xm

S

g1

g2

Actividades na Escola e Voluntariado

2,36

0,60

-0,10

-0,32

Actividades de aprendizagem

3,47

0,48

-1,14

2,11

Comunicação escola – família

3,42

0,50

-1,30

2,47

Actividades da escola e participação em
reuniões de pais

3,06

0,58

-0,19

-0,81

Legenda: Xm– Média da amostra; Ѕ – Desvio-padrão; g1 – Coefiente de assimetria (Skewness); g2 –
Coeficiente de achatamento (Kurtosis).

Da análise da tabela 11 verifica-se que os valores da média das subescalas do Questionário
de Envolvimento Parental – versão para pais se encontram entre os 2,36 e os 3,47, o
desvio-padrão entre 0,48 e 0,60, donde se conclui que as diferenças entre os valores são
pouco acentuadas.
O valor da média mais elevado verifica-se na subescala 2 (“Actividades de
aprendizagem”), com 3,47 e na subescala 3 (“Comunicação Escola- Família”) com 3,42.
De forma geral, pode concluir-se que os pais, em média, no que respeita a actividades na
escola e voluntariado não se envolvem muito, no entanto, no que respeita às actividades de
aprendizagem, verifica-se um maior envolvimento.
Os resultados da tabela 11 registam que os valores do desvio padrão se encontram entre
0,48 e 0,60, resultando daqui que as diferenças entre os valores são pouco acentuadas.
De forma geral, o resultado do índice de assimetria revela que os valores são inferiores a
zero pelo que assumimos que a distribuição tem enviesamento negativo ou assimétrico à
esquerda. Os resultados do índice de achatamento, de forma geral, indicam que a
distribuição é platocúrtica uma vez que

revela valores maiores do que zero (cf. Maroco,

2003).
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Pode concluir-se, de modo geral, que os pais estão mais envolvidos em actividades de
aprendizagem do que em actividades na escola (e voluntariado). Contudo, apesar da
maioria dos pais ir às reuniões para às quais são convocados, não transmitem a sua opinião.

1.3. Análise descritiva dos itens do QEP – professores
1.3.1. Análise descritiva do total dos itens do QEP
A tabela seguinte (cf. tabela 12) apresenta a análise descritiva das variáveis originais do
questionário de envolvimento parental, da versão para os professores.

Tabela 12. Análise descritiva das variáveis originais do Questionário de Envolvimento
Parental – versão professores

Total dos itens das respostas do QEP

1. Dão ideias para organizar actividades na escola
(ex. festas, actividades...)
2. Mantêm-se informados acerca das aprendizagens/
competências que o filho necessita, para o
poderem ajudar em casa
3. Quando há qualquer problema com o filho na

Xm

S

g1

g2

2,26

1,13

0,31

-1,30

3,50

0,67

-1,34

2,00

3,56

0,59

-1,00

0,05

3,55

0,56

-0,76

-0,43

3,48

0,72

-1,31

1,33

2,72

1,15

-0,30

-1,34

0,75

-2,52

5,25

1,20

-0,13

-1,55

escola, procuram manter-me informado
4. Procuram que o filho realize actividades que o
ajudam na aprendizagem (ex. encorajam o filho a
ler)
5. Ajudam frequentemente o filho nos trabalhos para
casa
6. Estão activamente envolvidos na resolução de
problemas da escola (ex. indisciplina e violência)
7. São assíduos às reuniões de pais que convoco
8. Estão disponíveis para participar em actividades
na sala de aula que eu proponho (ex. ler histórias
às crianças, falar-lhes sobre a sua profissão,
ajudar-me a preparar materiais

3,70
2,66
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9. Procuram realizar com o filho actividades que não
são pedidas por mim, mas que sabem que o
ajudam nas aprendizagens (ex. lêem-lhe histórias,
vão a uma biblioteca)

3,16

0,94

-0,58

-1,11

10. Quando sabem que se vão realizar determinadas
actividades na turma (ex. visitas de estudo, festas,
jogos) oferecem ajuda
11. Costumam intervir activamente nas reuniões de
pais
12. Gostariam de trabalhar voluntariamente (ou
trabalham) em actividades na escola (ex. pintar a
escola, arranjar o recreio e o jardim, fazer
vigilância nos recreios)
13. Dão ideias para organizar actividades na turma
(ex. visitas de estudo, festas, jogos)
14. Procuram manter-se informados sobre o
regulamento e as normas de funcionamento da
escola
15. Conversam com o filho acerca do que se passa na
escola
16. São assíduos às actividades para pais que a escola
organiza
17. Tomam a iniciativa para me pedir informações
sobre os progressos/dificuldades do filho
18. Têm por hábito procurar na caderneta
informações que eu possa ter enviado
19. Têm por hábito verificar se o filho fez os
trabalhos para casa
20. Procuram manter-se informados sobre o projecto
educativo e o plano anual de actividades da escola
21. Tentam ensinar o filho a planear e a organizar
melhor o seu tempo
22. Quando há qualquer problema na escola com
outros colegas, procuram manter-me informado
23. Quando sabem que se vão realizar determinadas
actividades na escola (ex. festas, actividades
desportivas, jogos) oferecem ajuda
24. Mantêm-se informados acerca das datas das
avaliações, para poderem ajudar o filho a estudar

2,44

1,13

0,20

-1,33

3,03

1,04

-0,70

-0,74

2,06

1,13

0,58

-1,11

2,40

1,12

0,21

-1,32

2,63

1,07

-0,10

-1,25

3,71

0,49

-1,37

0,83

2,85

1,17

-0,47

-1,30

3,39

0,82

-1,21

0,75

3,68

0,54

-1,42

1,15

3,56

0,64

-1,20

0,35

2,13

0,78

0,41

0,01

3,21

0,77

-0,61

-0,34

3,59

0,58

-1,13

0,38

2,40

1,15

0,14

-1,41

3,34

0,85

-1,05

0,18

Legenda:

– Média da amostra; Ѕ – Desvio-padrão; g1 – Coefiente de assimetria (Skewness); g2 –
Coeficiente de achatamento (Kurtosis).

A tabela 12 apresenta os resultados do total dos itens das respostas do Questionário de
Envolvimento Parental – versão professores – quanto à média, dispersão, coeficiente de
assimetria e coeficiente de achatamento.
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Através da análise da tabela supra, verifica-se que os valores da média se encontram entre
os 2,4 e os 3,71 e o desvio padrão entre 0,49 e 1,17, permitindo concluir, de um modo
geral, que as diferenças entre os valores são pouco acentuadas.
O valor da média das perguntas do Questionário de Envolvimento Parental – versão
professores – mais elevados verificam-se nas perguntas 15 (“Conversam com o filho
acerca do que se passa na escola” (Xm = 3,71)), na pergunta 18 (“Têm por hábito procurar
na caderneta informações que eu possa ter enviado na pergunta” ( Xm =3,68)) e na pergunta
22 (“Quando há qualquer problema na escola com outros colegas, procuram manter-me
informado” (Xm = 3,59)). A média regista valores mais baixos na pergunta 12 (“Gostariam
de trabalhar voluntariamente (ou trabalham) em actividades na escola (ex. pintar a escola,
arranjar o recreio e o jardim, fazer vigilância nos recreios) ” ( Xm = 2,06)) e na pergunta 20
(“Procuram manter-se informados sobre o projecto educativo e o plano anual de
actividades da escola” (Xm = 2,13)).
De uma forma geral, o resultado do coeficiente de assimetria revela que se trata de uma
distribuição com enviesamento negativo ou assimétrica à esquerda. O resultado do índice
de achatamento indica que, de uma forma geral a distribuição é mesocúrtica

1.3.2. Análise descritiva das sub-escalas do QEP

Tabela 13. Análise descritiva das subescalas do Questionário de Envolvimento Parental –
versão professores
Sub–escalas:

Xm

S

g1

g2

Envolvimento parental em actividades de
aprendizagem em casa / comunicação
pais – professores

3,50

0,49

-0,66

-0,53

Envolvimento parental em actividades na
escola

2,51

0,90

-0,10

-1,22

Legenda:

– Média da amostra; Ѕ – Desvio-padrão; g1 – Coefiente de assimetria (Skewness); g2 –
Coeficiente de achatamento (Kurtosis).
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Da análise da tabela 13, podemos observar os valores das sub-escalas do Questionário de
Envolvimento Parental – versão professores, quanto à média, dispersão, coeficiente de
assimetria e coeficiente de achatamento. A média regista valores entre os 2,51 e os 3,50,
sendo que na subescala “Envolvimento parental em actividades de aprendizagem em casa /
comunicação pais – professores” registam-se valores médios mais elevados (Xm = 3,50). O
valor do desvio padrão (S=0,90) é superior na subescala “Envolvimento parental em
actividades na escola” donde se conclui que é aqui que existe maior discrepância nas
respostas dadas.
De uma forma geral, o resultado da assimetria nas duas subescalas apresenta uma
distribuição com enviesamento negativo, sendo este mais notório na subescala
“Envolvimento parental em actividades de aprendizagem em casa / comunicação pais –
professores”. O resultado do índice de achatamento é platocúrtica e, apesar de

tomar

valores menores que zero em ambas as subescalas, na subescala “Envolvimento Parental
em actividades na escola” este afastamento é mais evidente.
Com base na análise da tabela, pode concluir-se que, segundo a percepção dos professores
existe maior envolvimento parental em actividades de aprendizagem em casa /
comunicação pais – professores.
Segundo vários autores, as práticas educativas parentais, o envolvimento parental e as
expectativas dos pais são tidos em conta como factores que contribuem para o sucesso
escolar (Dornbush, Ritter, Leiderman, Roberts & Fraleigh, 1987; Griffith, 1996; Grolnick,
Benjet, Kurowski & Apostoleris, 1997, cit. por Parreiral, 2005).
O resultado da percepção de pais e professores obtidos no presente estudo vão ao encontro
dos resultados do estudo de Prego e Mata (2012) que mostram que os professores atribuem
uma maior importância ao envolvimento dos pais em casa e na comunicação do que no
envolvimento dos pais na escola.
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2. Diferença da média entre as respostas do QEP (pais e professores)
2.1. Análise da escala total quanto à percepção de pais e professores

Com base no gráfico infra (cf. gráfico 1), pretende-se responder à hipótese 1 da presente
dissertação “Existem diferenças entre a percepção dos pais e dos professores quanto ao
envolvimento parental segundo a escala global”. De forma genérica, destacaremos os
valores médios das respostas que mais se aproximam e afastam, com base nos valores dos
que o gráfico apresenta.
Na resposta 7 (“Vou às reuniões para pais convocadas pelo professor”) a média de
respostas dadas pelos pais (

=3,67) aproxima-se da resposta dada pelos professores (

= 3,71). Destacam-se também semelhanças na resposta 15 (“Converso com o meu filho
acerca do que se passa na escola” (pais:

=3,71, professores:

=3,63)) e na resposta 22

(“Quando há qualquer problema na escola com outros colegas, procuro informar o
professor”), na qual as respostas dos pais (
pelos professores (

=3,11) aproximam-se das respostas dadas

=3,59).
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3,70
3,67

7. Vou às reuniões para pais convocadas pelo professor

3,56
3,63

19. Tenho por hábito verificar se o meu filho fez os trabalhos para casa
15. Converso com o meu filho acerca do que se passa na escola

3,71
3,63

18. Tenho por hábito procurar informações do professor na caderneta
do meu filho

3,68
3,61

17. Costumo pedir informações ao professor sobre os progressos /
dificuldades do meu filho

3,39
3,56

4. Procuro que o meu filho realize actividades que o ajudam na
aprendizagem (ex. encorajo o meu filho a ler)

3,55
3,55

3. Quando há qualquer problema com o meu filho na escola, procuro
informar o professor

3,56
3,53
3,48
3,49

5. Ajudo frequentemente o meu filho nos trabalhos de casa

3,21
3,44

21. Tento ensinar o meu filho a planear e a organizar melhor o seu
tempo

3,34
3,4

24. Procuro informar-me acerca das datas dos testes de avaliação, para
ajudar o meu filho a estudar

3,50
3,4

2. Procuro saber o que é que o meu filho necessita de aprender, para o
poder ajudar em casa

2,63

14. Procuro informar-me sobre o regulamento e as normas de
funcionamento da escola

3,161
3,23

9. Procuro fazer com o meu filho actividades que não são pedidas pelo
professor, mas que sei que o ajudam nas aprendizagens (ex. leio-lhe…

2,13

20. Procuro informar-me sobre o projecto educativo e o plano anual de
actividades da escola

3,16

22. Quando há qualquer problema na escola com outros colegas,
procuro informar o professor

3,11

3,59

2,85
2,93

16. Vou às actividades para pais organizadas pela escola

3,03
2,9

11. Costumo falar e dar opiniões nas reuniões de pais
8. Se o professor me convidar, estou disposto(a) a participar em
actividades na sala de aula (ex. ler histórias às crianças, etc.)

2,66
2,74

6. Procuro participar na resolução de problemas da escola (ex. dando
ideias para resolver problemas de indisciplina e violência)

2,72
2,62

23. Quando sei que se vão realizar certas actividades na escola (ex.
festas, actividades desportivas, jogos), ofereço ajuda

2,40
2,56

10. Quando sei que se vão realizar certas actividades na turma (ex.
visitas de estudo, festas, jogos), ofereço ajuda

2,44
2,5
2,06
2,26

12. Gostaria de trabalhar voluntariamente (ou trabalho) em
actividades na escola (ex. pintar a escola, arranjar o recreio e o…

2,40
2,19

13. Dou ideias para organizar actividades na turma (ex. visitas de
estudo, festas, jogos)
1. Dou ideias para organizar actividades na escola (ex. festas,
actividades desportivas e jogos)

Professores

3,31

2

2,26

Pais

Gráfico 1. Análise descritiva da diferença de valores médios das respostas entre pais e
professores – totalidade das variáveis
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Destacam-se as maiores diferenças entre as médias da pergunta14 (“Procuro informar-me
sobre o regulamento e as normas de funcionamento da escola” (

= 2,63 (pais),

= 3,31

(professores)) e na pergunta 20 (“Procuro informar-me sobre o projecto educativo e o
plano anual de actividades da escola”(

= 2,13 (pais);

= 3,16 (professores)).

Pode concluir-se que, de forma geral, não se encontram relevantes diferenças entre a
percepção dos pais e dos professores quanto ao envolvimento parental, pelo que a hipótese
não se confirma. No entanto, nota-se uma percepção maior por parte dos pais do que dos
professores no que respeita à: Comunicação escola- família (Questionário de Envolvimento
Parental – versão pais - total) e Envolvimento Parental em actividades na escola.
Através dos resultados, pode concluir-se que, talvez as respostas dadas pelos pais
aproximam-se não da realidade mas sim daquilo que os pais gostariam de fazer no que
respeita ao envolvimento parental. Uma vez que “os professores são os profissionais que
mais tempo estão em contacto com os alunos e medeiam a relação escola – família” (Prego
e Mata, 2012: 1) terão certamente uma percepção diferente ou uma ausência daquilo que se
passa na realidade.

2.2. Análise das sub-escalas do QEP (pais) no 1º e 4º anos

A tabela infra (cf. Tabela 14) regista os resultados dos valores médios das respostas das
subescalas do Questionário de Envolvimento Parental -versão pais- estabelecendo uma
comparação entre os dois anos de escolaridades estudados no presente estudo com o fim de
se verificar a hipótese (H2.1) “Existem diferenças dos valores médios do 1º e 4º anos do 1º
CEB entre as respostas do QEP quanto à percepção dos pais (sub-escalas)”:
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Tabela 14. Análise dos valores médios das subescalas do QEP – versão pais- comparando
o 1º e 4º ano de escolaridade

Sub-escalas

Actividades na
escola e
voluntariado

Ano de
escolaridade

N

1º Ano

33

2,53

4º Ano

29

2,16

1º Ano

33

3,62

4º Ano

29

3,30

1º Ano

33

3,50

4º Ano

29

3,33

1º Ano

33

3,14

4º Ano

29

2,98

Actividades de
aprendizagem

Comunicação
escola – família
Actividades da
escola e
participação em
reuniões de pais

Realça-se o facto de a amostra ser composta por mais alunos do 1º ano (33) de
escolaridade do que do 4º ano (29) sendo, no entanto, essa diferença pouco saliente.
Nas quatro subescalas do Questionário de Envolvimento Parental – versão pais- registamse valores médios superiores no 1º ano de escolaridade, comparativamente ao 4º ano.
Embora em todas as subescalas a diferença não se revele muito ténue, na subescala “
Actividades na escola e voluntariado” a média de respostas dos pais dos alunos de 1º ano
(

=2,53) revela uma diferença maior do que os valores médios das respostas dos pais de

alunos do 4º ano (

=2,16). Pode concluir-se que a hipótese se confirma existindo assim

diferenças entre os valores médios das subescalas do Questionário de envolvimento
Parental quanto à percepção dos pais dos alunos de 1º e 4º anos.
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Os resultados podem conduzir às seguintes questões: Os pais envolvem-se mais no 1º ano
ou gostariam de se envolver mais no 1º ano e as respostas dadas vão mais ao encontro do
que se deseja do que do que se passa na realidade.

2.3. Análise das sub-escalas quanto ao QEP (professores) no 1º e 4º anos
Com base na tabela infra, pretende-se responder à hipótese H2.2 “Existem diferenças dos
valores médios do 1º e 4º anos do 1º CEB entre as respostas do QEP quanto à percepção
dos professores (sub-escalas)”:

Tabela 15. Análise dos valores médios das subescalas do QEP – versão professores comparando o 1º e 4º ano de escolaridade

Subescalas

Ano de

N

escolaridade
Envolvimento
parental em

1º Ano

33

3,56

4º Ano

29

3,42

1º Ano

33

2,36

4º Ano

29

2,67

actividades de
aprendizagem em
casa / comunicação
pais -professores
Envolvimento
parental em
actividades na escola

Legenda:

– Média da amostra

Como se pode observar, à semelhança da tabela 14, a presente tabela (cf. Tabela 15) regista
os resultados dos valores médios das respostas das subescalas do Questionário de
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Envolvimento Parental -versão professores- estabelecendo uma comparação entre o 1º e 4º
anos de escolaridade do 1º Ciclo do Ensino Básico.
A primeira subescala “Envolvimento parental em actividades de aprendizagem em casa /
comunicação pais – professores” (

= 3,56 no 1º ano;

= 3,42 no 4º ano) regista valores

médios mais elevados, comparativamente à subescala “Envolvimento parental em
actividades na escola” (

= = 2,36 no 1º ano;

= = 2,67 no 4º ano).

A hipótese confirma-se, existindo diferenças entre a percepção dos pais e dos professores
no que respeita às subescalas quanto ao 1º e 4º anos de escolaridade.
Contrariamente à tabela anterior (cf. tabela 14), na presente os valores médio revelam-se
superiores na primeira subescala no 1º ano e, superiores no 4º ano, na segunda subescala.
O facto da percepção dos professores, no 1º ano de escolaridade registar maior
envolvimento parental na subescala Envolvimento parental em actividades de
aprendizagem em casa / comunicação pais – professores, permite concluir que o no 1º ano
existe um maior empenhamento dos pais em situações de aprendizagem em casa de
monotorização e incentivo ao trabalho escolar (cf. Epstein, 1995) e, no 4º ano o
envolvimento parental regista valores médios elevados na subescala Envolvimento parental
em actividades na escola, que comtempla, segundo Epstein (1995) actividades de
voluntariado praticado pelas famílias no meio escolar. Abrange-se participação voluntária
na sala de aula e em actividades ou eventos que sejam realizados em espaço escolar.
Os resultados podem conduzir às seguintes questões: Segundo a percepção dos professores,
os pais envolvem-se mais no 1º ano ou gostariam de se envolver mais no 1º ano e as
respostas dadas vão ao encontro do que se deseja e não do que se passa na realidade?
No que respeita à percepção dos professores, no 4º ano existe maior envolvimento. Estes
resultados levam a questionar se durante quatro anos houve um trabalho do professor para
que assim acontecesse?
Assim, estes resultados vão ao encontro do que Prego e Mata (2012) defendem que, apesar
de ser percepcionado pelos professores a importância do envolvimento parental na vida
académica, na opinião dos professores, é o envolvimento dos pais em casa e na
comunicação com os professores como sendo mais importante para o sucesso escolar.
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Os valores médios registados na subescala Envolvimento parental em actividades na escola
são mais baixos comparativamente à outra subescala apresentada e, segundo Cankar,
Deutsch e Kolar (2009, cit. por Prego e Mata, 2012) pode justificar-se, por exemplo, pelo
facto de os professores duvidarem das boas intenções dos pais em assistirem às aulas, já
que para muitos professores a presença dos pais na escola só dificulta o ensino.

2.4. Análise da média da escala total quanto ao QEP (pais e professores) no 1º e 4º
anos
Na tabela 16 consideram-se os valores médios dos itens das respostas do Questionário de
Envolvimento Parental das versões para pais e professores, estabelecendo-se uma
comparação entre os dois anos de escolaridade, com o fim de se verificar a hipótese H2.3
“Existem diferenças dos valores médios do 1º e 4º anos do 1º CEB entre as respostas do
QEP quanto à percepção dos pais e dos professores (escala global)”:

Tabela 16. Análise dos valores médios da escala total do QEP entre o 1º e 4º anos

Escala global da

Ano de

versão para:

escolaridade

Pais

Professores

N

1º Ano

33

3,23

4º Ano

29

2,96

1º Ano

33

3,01

4º Ano

29

3,08

Legenda: :

– Média

Com base na tabela verificamos que a hipótese se confirma, sendo notória a diferença entre
a percepção de pais e professores no 1º e 4º ano. A média de respostas dos pais dos alunos
do 1º ano de escolaridade é superior à média de respostas dos pais de alunos do 4º ano.
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Segundo a percepção dos professores, confirma-se que os pais dos alunos do 1º ano
envolvem-se mais na escola do que os pais dos alunos de 4º ano, confirmando assim que
existem diferenças quanto ao total das perguntas do Questionário de Envolvimento
Parental.
É no 1º ano que existe uma maior preocupação dos pais com a escolaridade dos filhos. Tal
facto pode dever-se ao sentimento de protecção e por se tratar de uma novidade para a
criança.
2.5. Análise das relações significativas entre as sub-escalas e a escala global do QEP
(pais e professores) e a classificação dos alunos

Tabela 17. Relações significativas entre as subescalas do envolvimento parental e o
sucesso escolar segundo a percepção dos pais e dos professores
Classificação dos alunos

Sub-escalas
Actividades na escola e
Versão para

voluntariado

pais

Actividades de aprendizagem

0,15

0,13
Comunicação escola – família
0,12
Actividades da escola e
participação em reuniões de

0,17

pais
Envolvimento parental em
Versão para

actividades de aprendizagem

professores

em casa/ comunicação pais -

0,45**

professores
0,44**
Envolvimento

parental

em

actividades na escola
(**) Correlações significativas para 0,01; (*) Correlações significativas param 0,05.
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A tabela 17 representa a relação que existe entre a percepção dos pais e dos professores
quanto ao envolvimento parental e a classificação dos alunos e, através da mesma
pretende-se verificar a hipótese 3 (H3.1 e H3.2) “Existem relações significativas entre as
subescalas do envolvimento parental e a classificação dos alunos segundo a percepção dos
pais e professores”
As quatro subescalas da versão para pais não registam relações significativas o que permite
concluir que o envolvimento parental percebido pelos pais não influência a classificação do
aluno. No entanto, a percepção dos professores permite verificar que existem relações
significativas em ambas as subescalas e a classificação do aluno. A correlação é positiva
nas duas subescalas dos professores “Envolvimento parental em actividades de
aprendizagem em casa / comunicação pais – professores” (r = 0,45) e “Envolvimento
parental em actividades na escola” (r = 0,44).
Pode então concluir-se que a hipótese supra mencionada confirma-se do ponto de vista da
percepção dos professores mas não se confirma do ponto de vista da percepção dos pais.
Deste modo, na percepção dos professores, quanto maior é o envolvimento parental
melhores são os resultados escolares, ou seja, o envolvimento parental percebido pelos
professores está fortemente relacionado com o sucesso escolar.
Segundo a percepção dos professores, os resultados vão ao encontro de alguns estudos que
defendem que a nível escolar, as crianças cujos pais se envolvem tendem a ter mais
sucesso escolar do que as crianças cujos pais se envolvem pouco (Hohmann & Weikart,
2009; Hoover-Dempsey & Sandler 1995; Sheldon & Epstein, 2005, cit por Prego & Marta,
2012). Também na opinião de Henderson & Mapp, (2002, cit por Solís - Cámara P., et al
2007), quanto maior for o envolvimento dos pais, maior é o sucesso escolar.
Contudo, os resultados do estudo podem ir também ao encontro do resultado de Prego e
Mata (2012) que referem que as suas conclusões vão ao encontro de outros estudos que
mencionam que os professores percepcionam maior envolvimento parental por parte dos
bons alunos, relativamente aos alunos mais fracos. Assim, verifica-se que apenas o
envolvimento parental percebido pelos professores influência a classificação dos alunos.
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2.6. Análise das diferenças entre as sub-escalas e a escala global do QEP (pais e
professores) e os factores sócio-demográficos
Tendo por base a hipótese 4 (H4.) “Existem diferenças significativas entre as subescalas
segundo os factores sócio – demográficos para a versão pais e professores quanto: H4.1
género, H4.2 idade, H4.3 nacionalidade, H4.4 estado civil, H4.5 duração do casamento,
H4.6 nível de escolaridade, H4.7 situação face ao emprego, H4.8 profissão, H4.9
rendimento,H4.10 número de filhos, H4.11 composição do agregado familiar, H4.12 como
se desloca o aluno para a escola e H4.13 grau de parentesco, procedeu-se à análise das
diferenças supra mencionadas. Relembra-se que todos os factores dizem respeito ao
encarregado de educação do aluno.
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Tabela 18. Análise das diferenças entre as subescalas e escala total (versão pais e
professores) segundo os factores sócio-demográficos.

Pais

Professores

QEP pais e
professores
Actividades
na escola e
voluntariado

Actividades de
aprendizagem

Comunicação
escola –
família

Total

Factores
Sóciodemográficos
Género

Actividades
na escola e
participação
em reuniões
de pais

0,87

0,29

0,48

0,08

0,46

Idade

0,77

0,88

0,77

0,36

0,68

Nacionalidade

0,04

0,61

0,50

0,08

Estado civil

0,65

0,22

0,43

Duração do
casamento

0,92

0,03

Nível Escol

0,04

Emprego

Envolvimento
parental em
actividades de
aprendizagem
em casa/
comunicação
pais professores
0,47

Envolvimento
parental em
actividades na
escola

Total

0,26

0,11

0,54

0,05

0,67

0,20

0,43

0,32

0,41

0,61

0,35

0,98

0,95

0,96

0,48

0,55

0,28

0,97

0,83

0,93

0,00

0,11

0,02

0,00

0,06

0,00

0,00

0,10

0,14

0,19

0,62

0,13

0,56

0,12

0,15

Profissão

0,07

0,74

0,36

0,08

0,21

0,15

0,20

0,05

Rendimento

0,45

0,56

0,21

0,01

0,53

0,08

0,01

0,00

N.º de filhos

0,15

0,06

0,23

0,78

0,17

0,49

0,62

0,69

Agregado
familiar

0,02

0,01

0,13

0,21

0,08

0,148

0,82

0,53

Transporte

0,34

0,35

0,23

0,48

0,17

0,42

0,13

0,06

Grau de
parentesco

0,60

0,76

0,86

0,12

0,83

0,49

0,24

0,24

Com base na supra (cf. Tabela 18) irá analisar-se individualmente cada uma das hipóteses
que foram mencionadas anteriormente:

a) H4.1 género: A hipótese não se confirma.
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b) H4.2 idade: A hipótese confirma-se parcialmente na subescala dos professores
“Envolvimento parental em actividades na escola” (ƿ = 0,05).
c) H4.3 nacionalidade: Na perspectiva dos pais na subescala “Actividades na escola e
voluntariado” (ƿ = 0,04) confirma-se a hipótese parcialmente.

d) H4.4 estado civil: Não existem diferenças significativas, portanto a hipótese não se
confirma.

e) H4.5 duração do casamento: Existem diferenças significativas na subescala da versão para
pais “ Actividades de aprendizagem” (ƿ = 0,03), pelo que concluímos hipótese confirma-se
parcialmente.
f) H4.6 nível de escolaridade: No presente factor sócio-demográfico, existem diferenças
significativas na maioria das subescalas e escalas global, à excepção da sub-escala da
versão para pais “Actividades de aprendizagem” (sendo o valor de (ƿ <0,05) e na subescala
da versão para professores “Envolvimento parental em actividades de aprendizagem em
casa/ comunicação pais – professores” (sendo o valor de ƿ > 0,05). Conclui-se, portanto,
que a hipótese confirma-se parcialmente.
g) H4.7 situação face ao emprego: Os valores apresentados em todas as sub-escalas e nas
duas escalas totais apresentam valores de ƿ superiores a 0,05 pelo que se conclui que a
hipótese não se confirma; não existem diferenças significativas quanto ao facto dos pais
dos alunos terem ou não emprego.
h) H4.8 profissão: Sendo que todas as sub-escalas e escala global apresentam um valor de ƿ
superior a 0,05, à excepção da sub-escala da versão para professores “Envolvimento
Parental em actividades na escola” (ƿ =0,05), conclui-se que a hipótese confirma-se
parcialmente.

i)

H4.9 rendimento: Nas subescalas da versão para pais “Actividades na escola e
participação em reuniões de pais” (ƿ=0,01), “Envolvimento parental em actividades na

110

escola” (ƿ = 0,01) e na escala total da versão para professores (ƿ=0,00) confirmam-se as
diferenças significativas (logo, a hipótese confirma-se parcialmente).
Na subescala da versão para pais “Actividades na escola e participação em reuniões de
pais” esta diferença é mais significativa quando o rendimento se encontra entre os 400€ a
600€ e entre os 600€ a 800€.
j) H4.10 número de filhos: Não se confirma a hipótese, sendo que os valores de ƿ são
superiores a 0,05.

k) H4.11 composição do agregado familiar: A hipótese confirma-se parcialmente, sendo
notório as diferenças significativas nas subescalas da versão para pais “Actividades na
escola e voluntariado” (ƿ= 0,02) e “Actividades de aprendizagem” (ƿ=0,01).

l) H4.12 como se desloca o aluno para a escola: Todos os valores de ƿ são superiores a 0,05,
pelo que se conclui que a hipótese não se confirma.

m) H4.13 grau de parentesco: O grau de parentesco quanto ao aluno, do encarregado de
educação não apresenta diferenças significativas, pelo que se afirma que a hipótese não se
confirma. Os resultados não vão ao encontro do que é defendido por alguns autores que
referem que são as mães quem mais se envolve na escolados filhos e quem representa um
maior canal de comunicação entre a escola e a família (Cone et al., 1995, Grolnick &
Slowiaczek, 1994, cit. por Grolnick, Benjet, Kurowski, Apostoleris, 1997).

De forma geral e, como conclusão, importa referir que alguns autores defendem que o
envolvimento parental engloba vários comportamentos e atitudes dos pais que permitem
apoiar as aprendizagens dos filhos (Grolnick & Slowiaczeck (1994, cit. por Prego & Mata,
2012).
Os resultados do estudo, de forma geral, vão encontro do que é defendido por alguns
autores: o envolvimento é influenciado por factores sócio-culturais, económicos, étnicos,
estruturas familiares, a idade, o género, escolaridade dos pais e envolve também o
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desempenho dos próprios alunos (Grolnick et al. 1997; Pereira et. al., 2003, cit. por Prego
e Mata, 2012).

2.7. Análise das relações significativas entre as sub-escalas e a escala global do QEP
(pais e professores) e os factores sócio-demográficos

Procedeu-se à análise das correlações existentes entre as sub-escalas e escala global do
Questionário de Envolvimento Parental (versão pais e professores) com o objectivo de
verificar a hipótese 5 “Existem relações significativas entre as sub-escalas e a escala global
e os dados sócio demográficos”.
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Tabela 19. Correlações entre as sub-escalas e escala global (versão pais e professores) do
Questionário de Envolvimento Parental segundo os factores sócio-demográficos

Professores
QEP pais e
professores

Pais

Actividades
na escola e
voluntariado

Actividades
de
aprendizagem

Comunicação
escola –
família

Actividades
na escola e
participação
em reuniões
de pais

Total

-0,14

-0,09

-0,03

-0,10

-0,10

-0,03

-0,11

Factores
Sóciodemográficos

Envolvimento
parental em
actividades
de
aprendizagem
em casa/
comunicação
pais professores
0,25*

Envolvimento
parental em
actividades
na escola

Total

0,14

0,21

0,10

0,18

0,17

Género

0,02

Idade

-0,08

Nacionalidade

0,28*

-0,03

0,11

-0,01

0,12

0,17

-0,04

-0,10

Estado civil

0,12

-0,09

-0,04

-0,11

-0,11

-0,02

-0,04

-0,04

Duração do
Casamento
Nível Escol

0,01

0,06

0,11

-0,04

-0,04

0,07

0,02

0,04

0,27*

0,41**

0,18

0,37**

0,38**

0,47**

0,48**

0,53**

Emprego

-0,22

0,00

0,02

-0,10

-0,10

-0,24

-0,12

-0,19

Profissão

-0,22

0,07

0,09

-0,14

-0,06

-0,24

-0,27*

-0,28*

Rendimento

0,20

-0,10

-0,18

0,16

0,01

0.33*

0,50**

0,48**

N.º de filhos

0,21

-0,02

0,09

0,02

0,10

0,22

0,12

-0,18

Agregado
familiar
Transporte

0,28*

-0,02

0,07

0,13

0,15

0,22

0,01

-0,09

0,12

0,12

0,16

0,09

0,14

0,259*

0,20

0,24

Grau de
parentesco

-0,11

0,01

-0,05

-0,05

-0,10

-0,20

-0,25

-0,25*

-0,10

Legenda: (**) Correlações significativas para 0,01; (*) Correlações significativas para 0,05; r= relação ; ƿ=sig.

Os resultados indicam que nem todas as variáveis sócio-demográficas apresentam uma
correlação significativa para ƿ <0,01. De um modo geral, na perspectiva dos professores
(subescalas e escala total) existem relações significativas com algumas variáveis sócio –
demográficas, no entanto, na perspectiva dos pais essa correlação não é tão notória.

113

Na perspectiva dos professores, existem relações significativas entre a subescala
“Envolvimento parental em actividades de aprendizagem em casa/ comunicação pais –
professores” e o género do encarregado de educação. Analisando a versão dos pais, na
subescala “Actividades na escola e voluntariado” existem relações significativas com a
nacionalidade.
De um modo geral, verifica-se que não existem relações significativas, pelo que se conclui
que a hipótese confirma-se parcialmente. No entanto, e por se achar pertinente, iremos
analisar alguns valores mais significativos.
Na subescala dos professores “Envolvimento parental em actividades de aprendizagem em
casa/ comunicação pais – professores” verifica-se que existe uma forte correlação com o
género do encarregado de educação (r=0,25*). A nacionalidade também se encontra
fortemente relacionada com a subescala da versão para pais “ Actividades na escola e
voluntariado” (r=0,28*).
De forma geral, pode concluir-se que, quando maior for o nível de escolaridade dos pais,
maior é o seu envolvimento na escola dos seus filhos. Esta relação é unânime entre pais e
professores (Actividades na escola e voluntariado r = 0,27*; Actividades de aprendizagem
r =0,41**; Actividades na escola e participação em reuniões de pais r = 0,37**; escala
total r =0,38**; Envolvimento parental em actividades de aprendizagem em casa/
comunicação pais - professores r =0,47**; Envolvimento parental em actividades na escola
r =0,48**; escala total: r = 0,53**).

No que respeita ao rendimento dos pais, existem relações muito significativas, segundo a
perspectiva dos professores e a subescala “Envolvimento parental em actividades de
aprendizagem em casa/ comunicação pais – professores” (r=0,33*). Conclui-se ainda, com
base na tabela que existem relações significativas entre a subescala da versão para
professores “Envolvimento parental em actividades na escola”(r = 0,50**) e a escala total
(r =0,48*). As relações significativas revelam que, segundo a perspectiva dos professores
quanto maior é o rendimento, maior é o envolvimento parental.
Em modo de conclusão, relembramos os “estudos como os de Clark (1983), que mostram
que as características sócio-demográficas das famílias não são tão significativas no
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prognóstico e explicação do rendimento escolar dos alunos como os hábitos, apoios e o
afecto das famílias com os seus filhos” (Prego & Mata, 2012: 1424).

115

CONCLUSÃO

A análise dos inquéritos por questionário que foram aplicados a pais e professores de
alunos do 1º e 4º anos do 1º Ciclo do Ensino Básico permitiu identificar algumas
limitações, mas permitiu também reconhecer aspectos positivos do envolvimento parental
assim como identificar os factores que promovem ou que dificultam o mesmo. Os
resultados obtidos são os que de forma sintética se apresentam a continuação. Por último,
achou-se pertinente, a título de sugestão, referir alguns projectos que promovem o
envolvimento parental de modo a que pela sua implementação se chegue a melhorar o
nível de envolvimento parental e se alcance o desejado sucesso escolar.
Síntese dos resultados
Através dos questionários sócio-demográficos aplicados aos encarregados de educação de
alunos do 1º e 4º anos de escolaridade, pode concluir-se que, apesar da inserção da mulher
no mundo do trabalho, são as mulheres que, na maioria, asseguram o papel de encarregado
de educação (sendo que 90,3% são mães dos alunos). Os resultados vão assim ao encontro
do que é defendido por alguns autores: são as mais quem mais se envolvem na escola dos
seus filhos (Cone et al., 1995, Grolnick & Slowiaczek, 1994, cit. por Grolnick, Benjet,
Kurowski, Apostoleris, 1997).
Apesar das alterações da família e do aumento do número de divórcios, do total dos
inquiridos, 85,5% encontrava-se casado ou a viver em união de facto. De forma genérica,
podemos ainda referir que muitos dos encarregados de educação inquiridos, concluíram o
3º Ciclo do Ensino Básico (33,5%) e a maioria (58,1%) tem um rendimento mensal que se
encontra no intervalo dos 400€ a 600€.
Reflectindo agora sobre os questionários aplicados aos pais e professores (Questionário de
envolvimento parental), salientar-se-á os aspectos que foram considerados mais pertinentes
para a presente síntese.
Na análise estatística do questionário de envolvimento parental versão para pais, verificase que a média foi mais alta nas respostas seguintes: “Vou às reuniões para pais
convocadas pelo professor”, “Converso com o meu filho acerca do que se passa na escola”
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e “Tenho por hábito verificar se o meu filho fez os trabalhos para casa” e foram registados
valores médios mais baixos nas respostas: “Dou ideias para organizar actividades na escola
(ex. festas, actividades desportivas e jogos)”, “Quando sei que se vão realizar certas
actividades na turma (ex. visitas de estudo, festas, jogos), ofereço ajuda ” e “Costumo falar
e dar opiniões nas reuniões de pais”.
Pode concluir-se que a maioria dos encarregados de educação, quando são convocados
para as reuniões estão presentes; contudo, não costumam falar nem transmitir a sua
opinião. Os pais não costumam dar ideias para organizar actividades na escola e também
não têm o hábito de oferecer ajuda quando estas se realizam. No entanto, com base nos
questionários, a maioria dos pais assume que conversa com o filho sobre o que se passa em
casa e verifica se os trabalhos para casa (tpc) foram feitos.
Deste modo, com base na estatística descritiva das subescalas do questionário de
envolvimento parental, da versão para pais, pode concluir-se que é na subescala
“Actividades de aprendizagem” que se concentra a maioria do envolvimento parental,
verificando-se o contrário na subescala “ Actividades na escola e voluntariado”.
Através da análise estatística do questionário de envolvimento parental da versão para
professores, verifica-se que, segundo a percepção dos professores, os pais conversam sobre
o que se passa na escola e têm por hábito consultar a caderneta do aluno a fim de procurar
alguma informação que o professor tenha enviado.
De acordo com a percepção dos professores, e com base nos valores médios mais baixos
verificados, os pais não pretendem envolver-se nas actividades da escola como voluntários
e não procuram manter-se informados sobre o projecto educativo do aluno.
Existe por parte dos professores uma percepção do que se passa em casa e de qual é o
apoio dado pelos pais nas actividades de aprendizagem. Segundo Prego e Mata (2012), os
professores atribuem maior importância ao envolvimento em casa do que na escola.
Com base na análise descritiva da diferença de valores médios das respostas entre pais e
professores (escala total), é possível verificar que não se encontram diferenças entre a
percepção dos pais e dos professores quanto ao envolvimento parental. O resultado da
semelhança de percepções entre pais e professores pode ter duas interpretações possíveis:
pais e professores têm plena percepção da realidade, o que é um factor positivo, ou os pais
podem ter respondido com base naquilo que desejam e não com base naquilo que se passa
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na realidade. Segundo Prego e Marta (2012:1) “os professores são os profissionais que
estão em contacto com os alunos e medeiam a relação escola – família” pelo que terão uma
percepção diferente ou desconhecimento daquilo que se passa na realidade.
Através das subescalas de envolvimento parental – versão pais- e estabelecendo uma
comparação entre o 1º e 4º anos, permite concluir que existe um maior empenhamento dos
pais em situações de aprendizagem em casa e incentivo ao trabalho escolar no 1º ano do
que no 4º, segundo a percepção dos pais. Contudo, na percepção dos professores e
analisando as subescalas da versão para professores, é no 4º ano que existe um maior
envolvimento. Existe realmente maior envolvimento parental no 1º ano ou as respostas
traduzem-se num desejo que haver maior envolvimento? No 4º ano existe mesmo um
maior envolvimento parental ou os professores conhecem os pais há mais tempo?
Com base na relação estabelecida entre o envolvimento parental das subescalas de ambas
as versões e os resultados escolares dos alunos, conclui-se que, segundo a percepção dos
professores, quanto maior for o envolvimento parental melhor são os resultados escolares,
pelo que pode concluir-se que, para os professores o envolvimento parental está fortemente
relacionado com o sucesso escolar. Deste modo, os resultados vão ao encontro do que é
defendido por alguns autores: as crianças cujos pais mais se envolvem, tendem a ter
sucesso escolar (Hohmann & Weikart, 2009; Hoover-Dempsey & Sandler 1995; Sheldon
& Epstein, 2005, cit. por Prego & Marta, 2012).
Não obstante, importa ter em consideração que muitas vezes os professores percepcionam
maior envolvimento parental por parte dos bons alunos (cf. Prego & Mata, 2012).
No que respeita às relações significativas entre o envolvimento parental e os factores
sócio-demográficos, destacamos que segundo a percepção dos professores, o sexo e o grau
de parentesco estão relacionados com o envolvimento parental. Embora na perspectiva dos
pais o mesmo não se confirme. O rendimento também está relacionado com o
envolvimento parental, mas também aqui a relação apenas se verifica segundo a
perspectiva dos professores.
O nível de escolaridade, segundo a perspectiva de pais e professores influencia o
envolvimento parental. Segundo Stevenson & Baker (1987) o nível de escolaridade surge
como um factor de experiência sobre a escola e a percepção do sucesso escolar como
impacto positivo no percurso escolar da criança.
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De forma genérica, as respostas dos pais apoiam a ideia de que os pais de podem envolver
na escola de formas diferentes, quer em actividades na escola e voluntariado, actividades
de aprendizagem, comunicação com a escola (professor) e nas actividades da escola que
contempla a participação em reuniões de pais (cf. Pereira et al., 2008).
Segundo Pereira (et al., 2008: 106) “a participação dos pais no espaço escolar pode ser
vista como um indicador de um investimento adicional dos pais em relação à educação dos
filhos (…)”. Em conclusão, o presente trabalho, corrobora a conclusão do estudo de Pereira
(et al., 2008), os quais mencionam que o facto de os pais irem à escola dos filhos é já uma
manifestação de práticas educativas e estilos parentais marcados por uma proximidade
afectiva e envolvimento por parte dos pais.
Limitações do estudo
Como seria quase inevitável, esta investigação deparou-se com algumas limitações. Uma
das limitações apontadas é o facto de ter sido estudada unicamente uma escola, o que não
permitiu estabelecer uma comparação com outras escolas.
Outra limitação apontada foi o facto de os questionários terem sido preenchidos sem a
ajuda da investigadora. Esta circunstância obrigou a enviar uma grande quantidade de
informação aos Encarregados de Educação para além dos questionários, na qual eram
explicados os objectivos do estudo assim como era garantido o anonimato. Contudo, estes
documentos enviados, permitiram assegurar e respeitar os procedimentos inerentes a um
estudo desta natureza. A investigadora disponibilizou-se para estar na escola no dia
previamente indicado para quaisquer dúvidas que pudessem surgir bem como para ajudar
ao preenchimento do questionário, se algum dos pais o desejasse. Apesar de este facto ter
sido apontado como uma limitação pelos professores do 1º Ciclo do Ensino Básico da
escola em estudo, considerou-se que esta era a única hipótese de chegar aos pais.
Teria sido, sem dúvida, interessante fazer um estudo longitudinal. Contudo, dada a
limitação do tempo disponível para a realização do estudo, tal não foi possível.
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Aspectos positivos do estudo
Apesar das limitações apontadas, o estudo apresenta também pontos fortes que merecem
ser realçados.
Em primeiro lugar, considera-se que o facto de terem sido aplicados questionários aos pais
e professores foi um factor bastante positivo, permitindo assim captar a percepção da
família e da escola quanto ao envolvimento parental. De acordo com alguns estudos, a
associação entre envolvimento parental na escola e o ajustamento académico é diferente
em função de quem avalia esse envolvimento (pais, professores ou criança) (cf. Pereira et
al., 2008). No presente estudo teve-se em conta a percepção tanto dos pais como dos
professores, o que apresenta duas vantagens: a primeira é que permite uma percepção dos
próprios pais e dos professores; a segunda vantagem apontada é que o facto de pais e
professores terem sido “convidados” a responder aos questionários permite que haja uma
reflexão sobre o envolvimento, quer da parte dos pais, quer da parte dos professores. Essa
reflexão é importante para ambas as partes uma vez que os professores podem questionarse sobre o que fazer para promover o envolvimento parental com aquele pai em específico.

Sugestões para a área escolar e familiar

A escola e a família devem cooperar no sentido de ajudar e apoiar a criança, promovendo
também o desenvolvimento das capacidades necessárias para que esta se vá desenvolvendo
e crescendo saudavelmente.
Tanto a escola como a família têm objectivos claros e não podem deixar de os cumprir.

Não podemos, no entanto, deixar de considerar a influência da situação sócio-económica,
dos conflitos, etc., nos comportamentos e no desempenho dos alunos. Contudo, não se
pode pedir aos professores que desempenhem o papel de mediadores, assistentes sociais e
psicólogos, de tal modo que a sua função específica de ensinar a criança seja prejudicada
(cf. Regattieri, 2010).

Deste modo, seria interessante que nas escolas estivessem presentes profissionais com
formação em Mediação, Serviço Social e Psicologia, de forma a que, juntamente com os
professores, possam desenvolver um trabalho holístico e dar resposta às inúmeras
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necessidades que aí se apresentam e para que haja um trabalho com as famílias na escola,
sendo esta considerada uma “primeira linha” de intervenção.

Regattieri (2010) apresenta algumas propostas para que haja uma interacção entre a escola
e a família e assinala as respectivas vantagens (cf. Anexo 8). A escola e a família devem
interagir uma com a outra e devem ficar claros os objectivos inerentes a cada uma da
instituições, como forma de garantir que não existe desperdício de recursos e para que cada
uma potencialize ao máximo as suas competências.
Neste sentido, a escola deve ser dotada de profissionais competentes nas diversas áreas
sociais não só para dar resposta aos problemas sociais mas também como forma de
prevenir novos problemas.
As famílias devem ser incentivadas a participar mais na escola e devem ser realizadas
sessões para que esse conhecimento e capacitação sejam proporcionados às famílias.
A presença de um assistente social bem como de um psicólogo é muito importante, uma
vez que possibilita intervir nas áreas necessárias (e não só combater algumas lacunas) e
permite desenvolver um trabalho de prevenção. Assim, a importância do mediador nas
escolas decorre não só da sua intervenção para mediar conflitos existentes entre
professores e alunos, entre pais e professores ou mesmo entre alunos, mas também porque
intervém para prevenir situações de conflito e violência escolar e para que a comunicação e
escuta activa seja incutida em todos os intervenientes do meio escolar.
Importa ainda referir que embora a actuação das escolas com as famílias seja de extrema
importância, também às entidades patronais dos pais cabe um importante papel uma vez
que muitos pais têm alguma dificuldade em articular o trabalho, a família e a escola.
Terminamos citando João Paulo II (in Familiairs Consortio, nº 37), numa reflexão sobre a
educação onde realça que os valores não podem ser esquecidos:
“Embora no meio das dificuldades da obra educativa, hoje muitas vezes agravada, os pais devem,
com confiança e coragem, formar os filhos para os valores essenciais da vida humana. Os filhos
devem crescer numa justa liberdade diante dos bens materiais, adoptando um estilo de vida simples
e austero, convencidos de que «o homem vale mais pelo que é do que pelo que tem».
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Numa sociedade agitada e desagregada por tensões e conflitos em razão do violento choque entre
os diversos individualismos e egoísmos, os filhos devem enriquecer-se não só do sentido da
verdadeira justiça que, por si só conduz ao respeito pela dignidade pessoal de cada um, mas
também e, ainda mais, do sentido do verdadeiro amor, como solicitude sincera e serviço
desinteressado para com os outros, em particular os mais pobres e necessitados. A família é a
primeira e fundamental escola de sociabilidade: enquanto comunidade de amor, ela encontra no
dom de si a lei que a guia e a faz crescer. O dom de si, que inspira o amor mútuo dos cônjuges,
deve pôr-se como modelo e norma daquele que deve ser actuado nas relações entre irmãos e irmãs
e entre as diversas gerações que convivem na família. E a comunhão e a participação
quotidianamente vividas na casa, nos momentos de alegria e de dificuldade, representam a mais
concreta e eficaz pedagogia para a inserção activa, responsável e fecunda dos filhos no mais amplo
horizonte da sociedade.”
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Legislação consultada
Lei n.º 51/2012, de 5 de Setembro de 2012
Aprova o Estatuto do Aluno e Ética Escolar, que estabelece os direitos e os deveres do
aluno dos ensinos básico e secundário e o compromisso dos pais ou encarregados de
educação e dos alunos.

Lei nº 135/99, de 28 de Agosto
Adopta medidas de protecção da união de facto.

Lei n.º 9/2010, de 31 de Maio
Permite o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo.
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Mestrado em Ciências da Família
Especialização em Orientação e Mediação Familiar
Questionário Sócio- Demográfico

Código da Criança

Informação: Caro Encarregado de Educação, este questionário tem como objectivo
conhecer alguns aspectos sócio-demográficos. A sua participação neste estudo é muito
importante, pelo que agradeço que devolva o presente questionário preenchido.
Todos os resultados obtidos serão confidenciais e é garantido o anonimato.
Agradeço toda a sua colaboração e contributo para o presente estudo.

I-

1. Sexo: F.

Caracterização Pessoal do Encarregado de Educação

M.

2. Idade: ___ (anos)
3. Nacionalidade: ______________________
4. Freguesia: ______________ 4.1. Concelho: _________

5.Estado Civil (Assinale com um círculo no número correspondente):
Solteiro (a)
1

Casado (a) /
União de Facto
2

Viúvo (a)
3

Divorciado (a) /
Separado (a)
4

5.1.Se é casado (a) ou se vive em união de facto, por favor responda:
Há quanto tempo? _____
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II – Caracterização Sócio – Profissional
do Encarregado de Educação

6. Escolaridade / Habilitações Literárias: ______________________
7. Profissão: _______________
8.Indique, por favor, qual o valor do seu rendimento?

Menos de
300€
1

Entre 300€ e
600€
2

Entre 600€ e
900€
3

Entre 900€ e
1.200€
4

Mais de
1.200 €
5

III. Caracterização Familiar do
Encarregado de Educação
9.Quantos filhos tem? ____
9.1Normalmente, quem leva o (a) seu (sua) educando (a) à escola? ________________
10.Indique, por favor a composição do Agregado Familiar (Pessoas que vivem consigo):
Parentesco

Sexo
(Feminino /
Masculino)

Idade

Escolaridade /
Habilitações
Literárias

Profissão

Obrigada pela sua participação!
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Classificação Portuguesa de Profissões (CPP) /2010

A profissão foi convertida através da Classificação Portuguesa das Profissões,
abreviadamente designada por CPP/2010, elaborada pelo INE. Segundo o INE (2010), a
presente classificação categoriza 9 níveis de profissões: Ao nível 0 corresponde Profissões
das Forças Armadas; o nível 1 corresponde Representantes do Poder legislativo e de
órgãos; o 2º nível corresponde a Especialistas das Actividades intelectuais e científicas; os
técnicos e profissões de nível intermédio correspondem ao nível 3; o nível 4 corresponde
ao pessoal administrativo; o 5º nível corresponde aos trabalhadores dos serviços pessoais,
de protecção e segurança e vendedores; o 6º nível corresponde aos agricultores e
trabalhadores qualificados da agricultura, da pesca e da floresta; os trabalhadores
qualificados da indústria, construção e artífices estão representados no 7º nível; o 8º nível
corresponde aos operadores de instalações e máquinas e trabalhadores de montagem e, por
fim, o 9º nível corresponde a trabalhadores não qualificados.
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134

Classificação ISCED – 97
A classificação ISCED-97 categoriza 6 níveis de instrução. Ao nível 0 corresponde a
educação pré-escolar, sendo que a não frequência escolar também se enquadra nesta
categoria; o nível 1 categoriza o 1.º e o 2.º Ciclos do Ensino Básico; o nível 2, o 3.º ciclo
do ensino básico; o nível 3, o ensino secundário; o nível 4 não tem correspondência no
sistema de ensino português; o nível 5 corresponde ao bacharelato, licenciatura, DESE,
pós-licenciatura e mestrado; ao nível 6 corresponde o doutoramento.
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ANEXO E
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ANEXO F
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Assunto: Envolvimento Parental – Aplicação de Questionários

Caro Encarregado de Educação,
O meu nome é Teresa Barradas e sou aluna do Mestrado em Ciências da Família da
Universidade Católica Portuguesa.
Na minha tese de Mestrado estou a desenvolver um estudo sobre o envolvimento parental
em alunos do 1º ciclo, concretamente alunos de 1º e 4º ano. Para o meu estudo ficar
completo venho pelo presente solicitar a vossa colaboração para responderem aos
questionários que vos envio.
Existem alguns procedimentos que têm, e devem, ser respeitados, pelo que em anexo a esta
carta está um Termo de Consentimento Informado. Este Consentimento Informado é um
documento por vós assinado que me dá autorização para aplicar os questionários.
Anexado a esta carta estão também dois questionários: Um deles diz respeito à vossa
situação sócio - demográfica, onde vos peço algumas informações mais pessoais para
completar o presente estudo. O questionário intitulado de envolvimento parental, como o
próprio nome indica diz respeito ao vosso educando. Ambos os questionários são
preenchidos pelo Encarregado de Educação.
Tendo noção que vos peço alguns dados mais pessoais, informo que os questionários são
anónimos e confidenciais.
Após o preenchimento dos questionários e assinatura do Consentimento Autorizado
coloquem, por favor, no envelope e entreguem aos vossos educandos para que estes
possam entregar aos professores e posteriormente cheguem até mim.
Agradeço a vossa colaboração para o presente estudo! Informo que estou ao vosso dispor
para qualquer esclarecimento adicional / apoio para responder aos questionários no dia 21
de Maio de 2012 das 9h às 18h30 na Sala (…).
Com os melhores cumprimentos,

Teresa Barradas

3
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TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO

Envolvimento Parental

Maria Teresa Barradas, Mestranda em Ciências da Família, com Especialização em
Orientação e Mediação Familiar, vem por este meio solicitar a sua colaboração para o
presente estudo sobre o envolvimento parental.
A sua participação é voluntária, não remunerada e respondendo aos questionários
contribuirá para o presente trabalho. A qualquer momento poderá desistir do questionário.
Os dados são sujeitos a absoluta confidencialidade e garantido o anonimato.
Assim, solicito o seu consentimento por escrito, em como aceita participar no estudo
depois de devidamente informado (a) e esclarecido (a).

Eu, __________________________________________________, declaro que, a par de
todas as formalidades, declaro que fui informado (a) sobre os objectivos da pesquisa supra
referida de maneira clara e detalhada.

Local: ___________________
Data: ___________________________

143

ANEXO H

144

Foco

Educar as famílias

Objectivos

Estratégias

Estabelecer um espaço de reflexão
e construção sobre a importância
da escola e da família na vida dos
alunos;

Convite às famílias para assistirem a
reuniões, palestras e festas na
escola;

Conscientizar os responsáveis
sobre os seus papéis na educação
dos filhos;

Organização de encontros temáticos
para ensinar às famílias como lidar
com seus filhos.

Apresentar a proposta da escola.

Abrir a escola para
a participação
familiar

Interagir com a
família
para
melhorar
os
indicadores
educacionais

As famílias passam a
frequentar a escola com maior
regularidade;
Aumenta a informação dos
responsáveis em relação a
diversos assuntos de foro
familiar;
Maior informação sobre a
proposta e as regras da escola.
Maior participação
(quantidade e qualidade) dos
responsáveis nas decisões
pedagógicas da escola;

Fortalecer as condições para que
as famílias participem em
actividades da escola;

Valorizar a actuação dos
representantes da associação de pais
na escola;

Construir uma relação de
colaboração das famílias na
escola, por meio do envolvimento
voluntário dos responsáveis, em
actividades da escola.

Autorização de uso do espaço
escolar para actividades de interesse
da comunidade

Maior participação dos
familiares e da comunidade
nos projectos da escola;
Maior relacionamento entre
pais e professores.

Reduzir as taxas de abandono e de
insucesso escolar;

Reuniões envolvendo pais,
professores e gestores educacionais
focadas na aprendizagem dos
alunos;

Maior clareza sobre os papéis
familiares e escolares no apoio
à vida escolar do aluno;

Reduzir os episódios de
indisciplina dos alunos;
Conscientizar os familiares da
importância de seu envolvimento
para o sucesso escolar do aluno.

Incluir o aluno e o
seu contexto

Vantagens

Discussão sobre os direitos e
deveres dos responsáveis em relação
à escolaridade dos filhos;

Maior credibilidade do
trabalho da escola pela
comunidade escolar e de
entorno;

Procurar conhecer melhor a
organização e condição das famílias
– questionários e visitas
domiciliárias por técnicos
competentes;

Melhoria do índice de
frequência e participação dos
alunos na escola;

Garantir aos alunos o direito à
educação de qualidade e prevenir
e combater toda a forma de
negligência e de discriminação;

Participação da rede de protecção
social para ajudar no
encaminhamento de problemas
familiares dos alunos;

Alunos, independente da
condição familiar, com
melhores condições de
aprendizagem e protecção
social;

Promover o ensino de qualidade,
envolvendo a família no processo
educativo.

As práticas pedagógicas e de gestão
escolar são revistas em reuniões
periódicas que incluem o
conhecimento adquirido sobre o
contexto dos alunos.

Organização de serviços de
apoio escolar aos alunos.

Políticas sociais mais
coordenadas;
Identificação de políticas
necessárias e ainda
inexistentes naquele território;
Práticas pedagógicas e de
gestão enriquecidas.

Tipos de resposta de interacção da escola (Regattieri, 2010
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ESCOLAS TEIP: PRINCIPAIS CARACTERISTICAS
Os questionários em que assentou o presente estudo foram aplicados numa escola TEIP.
Assim, é pertinente referir, ainda que de forma breve, o que são as escolas TEIP: qual a sua
origem, quais os seus objectivos e as vantagens encontradas.
TEIP significa Territórios Educativos de Intervenção Prioritária e o termo designa um
programa criado em 1996 que abrangeu 35 agrupamentos de escolas situadas em áreas de
exclusão social da Grande Lisboa e do Porto. Em 2006 o programa já contava com mais 24
agrupamentos de escolas de todo o país e, em 2009 mais 49 agrupamentos foram inseridos
no programa.
Tal como o próprio nome indica, o programa pretende reforçar a intervenção educativa em
contextos sociais degradados ou marginalizados, tendo por base os seguintes objectivos
(Abrantes, Mauriti & Roldão, 2011: 7):


Melhoria da qualidade das aprendizagens traduzida em sucesso educativo dos
alunos;



Combate ao abandono e insucesso escolar dos alunos;



Papel da escola como elemento central da vida comunitária e, em particular,
progressiva coordenação com a acção dos parceiros educativos. Esta intervenção é
orientada por um projecto local, desenvolvido pelos agrupamentos de escolas
(projecto TEIP) e que, uma vez aprovado pela administração central, permite a
alocação de recursos suplementares, durante a vigência do projecto.

O combate ao insucesso escolar e a melhoria dos resultados académicos são um dos
objectivos do projecto TEIP. Assim, projectam-se e realizam-se mais acções de reforço das
competências linguísticas e matemáticas, associadas ao Plano de Acção para a Matemática
e para o Plano Nacional de Leitura.
“Este reforço tende a ser operacionalizado através quer de um trabalho mais
individualizado dentro da sala de aula, através de modalidades diversas (co-docência,
turma+, desdobramento, etc.), quer da criação de espaços complementares (biblioteca,
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espaço+, etc.), nos quais equipas de professores destas disciplinas apoiam o estudo dos
alunos e dinamizam diversas actividades de sensibilização e consolidação das
aprendizagens (jogos, concursos, olimpíadas, etc.). Porém, as metas são geralmente
limitadas à melhoria dos resultados académicos, em particular nas provas nacionais, o que
pode conduzir a um certo reducionismo das concepções e práticas que orientam estas
acções, limitando o potencial de inovação pedagógica e organizacional” (Abrantes, et al.,
2011: 28).
O projecto de investigação (Efeitos TEIP: Avaliação de impactos escolares e sociais em
sete territórios educativos de intervenção prioritária, Abrantes et al, 2011) foi desenvolvido
por uma equipa de dez profissionais do Centro de Investigação e Estudos de Sociologia
(CIES-ISCTE-IUL) e o trabalho de campo foi realizado entre Dezembro de 2010 e
Fevereiro de 2011, pressupondo em cada território um conjunto de visitas nas quais se
desenvolveram as seguintes técnicas: observação directa, recolha de documentação
existente, aplicação de questionários aos pais e aos encarregados de educação, realização
de entrevistas e focus groups a diferentes actores da comunidade educativa.
Da análise sociológica dos sete casos estudados, resulta de que se trata de territórios de
exclusão social nos quais as baixas qualificações e a pobreza constituem traços marcantes.
Em termos das estruturas familiares, o inquérito aos encarregados da educação mostra que
prevalece uma estrutura tradicional (casal com filhos), sendo a larga maioria dos pais de
nacionalidade portuguesa. Destacou-se também a alta percentagem de famílias
monoparentais, recompostas e alargadas ou complexas, com um segmento considerável de
agregados com mais de cinco pessoas, o que revela vulnerabilidades específicas das
famílias no território.
O inquérito aos encarregados de educação mostra que quatro em cada cinco alunos vivem a
menos de um quilómetro da escola. O meio mais comum para se deslocarem para a escola
é a pé, embora nalgumas zonas prevaleçam os transportes públicos como forma de
deslocação. Apesar da proximidade a casa há muitas crianças que tomam o pequenoalmoço na escola.
Segundo os resultados apresentados, a taxa de desemprego é elevada e a maioria dos pais
possui qualificações muito baixas.
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No que diz respeito ao sucesso escolar medido pelas taxas de aprovação/reprovação em
cada ciclo de ensino, concluiu-se que a “maioria dos territórios observados conheceu uma
ligeira melhoria durante este triénio.” (idem: 35).
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ANEXO J
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Estatuto do Aluno
Vale a pena mencionar ainda o Estatuto do Aluno – aprovado em Maio de 2012 estabelece os direitos e deveres dos alunos do Ensino Básico e Secundário bem como o
compromisso dos pais / encarregados de educação e dos restantes membros da comunidade
educativa. O documento acentua, entre outros aspectos, a importância e o compromisso
dos pais no acompanhamento do percurso escolar dos seus filhos. Reconhece, e de certo
modo consagra, a importância do envolvimento parental no sucesso escolar dos filhos,
considerando que é um dos compromissos assumidos pelos pais relativamente aos seus
filhos e à escola.

O artigo 7 apresenta os direitos do aluno. Entre vários, destacam-se os seguintes: “ O aluno
tem direito a:


Ser tratado com respeito e correcção por qualquer membro da comunidade
educativa, não podendo, em caso algum, ser discriminado em razão da origem
étnica, saúde, sexo, orientação sexual, idade, identidade de género, condição
económica, cultural ou social ou convicções políticas, ideológicas, filosóficas ou
religiosas;



Usufruir do ensino e de uma educação de qualidade de acordo com o previsto na
lei, em condições de efectiva igualdade de oportunidades no acesso;



Ver reconhecidos e valorizados o mérito, a dedicação, a assiduidade e o esforço no
trabalho e no desempenho escolar e ser estimulado nesse sentido;



Ver reconhecido o empenhamento em acções meritórias, designadamente o
voluntariado em favor da comunidade em que está inserido ou da sociedade em
geral, praticadas na escola ou fora dela, e ser estimulado nesse sentido;
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Beneficiar de outros apoios específicos, adequados às suas necessidades escolares
ou à sua aprendizagem, através dos serviços de psicologia e orientação ou de outros
serviços especializados de apoio educativo;



Participar no processo de avaliação, através de mecanismos de auto e héteroavaliação;

Para além dos direitos, o aluno também tem deveres. O aluno, segundo o disposto no artigo
10º, tem o dever de estudar, de aplicar-se de forma adequada à sua idade, necessidade
educativa e ano de escolaridade que frequenta. O aluno deve ainda ser assíduo, pontual,
empenhado no cumprimento de todos os seus deveres no âmbito das actividades escolares.
Qualquer membro da comunidade educativa deve ser respeitado pelos alunos.
O artigo 13º dispõe que, para além do dever de frequência da escolaridade obrigatória, os
alunos são responsáveis pelo cumprimento dos deveres de assiduidade e pontualidade.,
sendo que os pais ou encarregados de educação dos alunos menores de idade são
responsáveis, conjuntamente com estes, pelo cumprimento dos deveres.
A lei protege a autoridade dos professores nos domínios pedagógico, científico,
organizacional, disciplinar e de formação cívica. Sendo esta (autoridade) exercida dentro e
fora da sala de aula, no âmbito das instalações escolares ou fora delas, no exercício das
suas funções, conforme disposto na lei n.º 51/2012, do artigo 42º.

O artigo 43.º da lei n.º 51/2012 coloca grande ênfase na responsabilidade dos pais ou
encarregados de educação. Por sua pertinência para o nosso estudo, merecem destaque
alguma alíneas deste artigo:
Aos pais ou encarregados de educação incumbe uma especial responsabilidade, inerente
ao seu poder – dever de dirigirem a educação dos seus filhos e educandos no interesse
destes e de promoverem activamente o desenvolvimento físico, intelectual e cívico dos
mesmos.

152

Nos termos da responsabilidade referida no número anterior, deve cada um dos pais ou
encarregados de educação, em especial:
a) Acompanhar activamente a vida escolar do seu educando;
b) Promover a articulação entre a educação na família e o ensino na escola;
c) Diligenciar para que o seu educando beneficie, efectivamente dos seus direitos e cumpra
rigorosamente os deveres que lhe incumbem, nos termos do presente Estatuto, procedendo
com correcção no seu comportamento e empenho no processo de ensino;
d) Contribuir para a criação e execução do projecto educativo e do regulamento interno da
escola e participar na vida da escola;
e) Cooperar com os professores no desempenho da sua missão pedagógica, em especial
quando para tal forem solicitados, colaborando no processo de ensino dos seus educandos;
f) Reconhecer e respeitar a autoridade dos professores no exercício da sua profissão e
incutir nos seus filhos ou educandos o dever de respeito para com os professores, o pessoal
não docente e os colegas da escola, contribuindo para a preservação da disciplina e
harmonia da comunidade educativa;
Integrar

activamente

a

comunidade

educativa

no

desempenho

das

demais

responsabilidades desta, em especial informando -a e informando -se sobre todas as
matérias relevantes no processo educativo dos seus educandos;

A lei pressupõe assim que o aluno e os encarregados de educação são dotados de direitos e
deveres para com os professores e para com toda a comunidade escolar. Desta forma, deve
haver respeito e, acima de tudo, uma consciência da importância do ensino.
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