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INTRODUÇÃO 

A presente publicação “Desigualdades socioeconómicas e resultados escolares na Região Autónoma da 

Madeira”, apresenta os principais resultados de um estudo sobre a relação entre o desempenho escolar 

dos alunos do 3.º ciclo do ensino básico regular público e o meio socioeconómico dos seus agregados 

familiares. 

A literatura científica tem demonstrado que os alunos provenientes de meios socioeconómicos 

favorecidos tendem a obter, em média, melhores resultados escolares do que os seus colegas oriundos de 

meios mais desfavorecidos. O objetivo da presente análise é medir estas disparidades de resultados de 

forma quantificada e o mais abrangente possível na realidade regional. 

A análise centra-se nos alunos que realizaram as provas nacionais de Português e Matemática do 9.º ano 

no ano letivo 2015/2016 em estabelecimentos de ensino do subsistema público localizados na Região 

Autónoma da Madeira (RAM) e que fizeram todo o percurso do 3.º ciclo na RAM. 

O principal motivo para limitar a análise ao ensino público é contribuir para uma avaliação do real 

desempenho do ensino público numa das funções para que foi concebido, da igualdade de oportunidades 

entre crianças oriundas de diversos meios socioeconómicos e da promoção da mobilidade social.  

As variáveis de contexto utilizadas neste estudo como indicadores do meio socioeconómico do aluno são 

duas: o nível de habilitação escolar da mãe do aluno
1
, por um lado, e o escalão do apoio da Ação Social 

Escolar (ASE) recebido pelo aluno, por outro. (Para uma melhor análise dos dados incluímos no escalão 2 

os alunos do escalão 3). 

O indicador utilizado no presente estudo para medir os resultados escolares no 3.º ciclo é um indicador 

híbrido que combina, simultaneamente, as taxas de transição/conclusão com os resultados nas provas 

nacionais de 9.º ano. Designamos este indicador por "percentagem de percursos diretos de sucesso no 3.º 

ciclo" e define-se como a percentagem de alunos que teve um percurso no 3.º ciclo sem qualquer 

retenção nos 7.º e 8.º anos e com classificação positiva em ambas as provas nacionais (Português e 

Matemática) do 9.º ano. 

Este estudo foi realizado para o ensino público na RAM, primeiro como um todo, e depois 

separadamente, concelho a concelho.  

Os dados apresentados foram reportados pelos estabelecimentos de ensino à plataforma PLACE. 

 

                                                           
1
 O mesmo exercício foi realizado utilizando o nível de habilitação escolar do pai do aluno, com resultados 

genericamente semelhantes. 
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1 – PERCENTAGEM DE ALUNOS COM PERCURSO DIRETO DE SUCESSO NO 3.º CICLO, POR 
NÍVEL DE HABILITAÇÃO DA MÃE1 

O primeiro gráfico desta publicação mostra a percentagem de percursos diretos de sucesso no 3.º ciclo 

entre os alunos de seis grandes grupos distintos, sendo cada grupo definido pelo nível de habilitação 

escolar da mãe do aluno. Vemos que, entre os alunos cujas mães têm uma habilitação equivalente a 

licenciatura ou formação superior, a percentagem de percursos diretos é de 66,7%, ao passo que entre 

os alunos cujas mães têm habilitação escolar baixa, equivalente ao 4.º ano completo, a percentagem de 

percursos de sucesso reduz-se para cerca de 18,1%, pondo em evidência uma disparidade de resultados 

acentuada na Região Autónoma da Madeira. 

Gráfico 1.1 - Alunos com percurso direto de sucesso no 3.º ciclo, por nível de habilitação da mãe 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1.1 -Percentagem de percursos diretos de sucesso, por nível de habilitação da mãe 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Considera-se que um aluno teve um “percurso direto de sucesso” no 3.º ciclo do ensino básico geral quando não 

teve retenções nos 7.º e 8.º anos de escolaridade e, cumulativamente, obteve classificação positiva nas duas provas 
nacionais do 9.º ano, três anos após o ingresso no 3.º ciclo. 
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Sem Habilitações 21 0 0,0%

Básico (1.º Ciclo) 458 83 18,1%

Básico (2.º Ciclo) 427 92 21,5%

Básico (3.º Ciclo) 428 98 22,9%

Secundário 508 190 37,4%

Licenciatura ou formação superior 342 228 66,7%

Desconhecida 176 51 29,0%

Total da RAM 2.360 742 31,4%
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2 - PERCENTAGEM DE ALUNOS COM PERCURSO DIRETO DE SUCESSO NO 3.º CICLO, POR 
NÍVEL DE APOIO ASE1 

O segundo gráfico mostra o percurso direto de sucesso dos alunos, agora pelos grupos definidos pelo 

nível de apoio que o aluno recebe da Ação Social Escolar (ASE), em vez do nível de habilitação da mãe. 

Verificamos assim que, entre os alunos que não recebem qualquer apoio ASE, 44,6% têm um percurso 

direto de sucesso no 3.º ciclo. Entre os alunos com maior apoio ASE (escalão 1), os alunos oriundos de 

agregados familiares com condições económicas mais modestas, a percentagem é de 15,4%, na Região 

Autónoma da Madeira. 

Gráfico 2.1 - Alunos com percurso direto de sucesso no 3.º ciclo, por nível de apoio ASE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2.1 – Percentagem de percursos diretos de sucesso, por nível de apoio ASE 

 

                                                           
1
 Considera-se que um aluno teve um “percurso direto de sucesso” no 3.º ciclo do ensino básico geral quando não 

teve retenções nos 7.º e 8.º anos de escolaridade e, cumulativamente, obteve classificação positiva nas duas provas 

nacionais do 9.º ano, três anos após o ingresso no 3.º ciclo. 
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Alunos do escalão 1 662 102 15,4%

Alunos do escalão 2 614 156 25,4%

Alunos sem apoio ASE 1.084 484 44,6%

Total da RAM 2.360 742 31,4%
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Apesar destas disparidades acentuadas mostrarem que as condições socioeconómicas das famílias têm 

um impacto elevado nos resultados escolares dos alunos, ao mesmo tempo é necessário salientar que 

as condições socioeconómicas não equivalem a um destino traçado, pois existem outras influências e 

fatores importantes em jogo, como se poderá verificar através dos gráficos seguintes. 

 

 

3 - PERCENTAGEM DE ALUNOS COM PERCURSO DIRETO DE SUCESSO NO 3.º CICLO, POR 
CONCELHO1 

Nos dois gráficos anteriores (1.1 e 2.1) analisou-se a Região Autónoma da Madeira como um todo, 

calculando indicadores agregados. Contudo, os desempenhos escolares dos alunos não são 

homogéneos, apresentando diferenças entre os vários concelhos. O gráfico 3.1 mostra que, entre os 

alunos do concelho de Santana, a percentagem de percursos diretos de sucesso no 3.º ciclo foi de 

42,4%, enquanto entre os seus colegas do concelho da Ponta do Sol, a percentagem foi de apenas 

14,1%. 

Gráfico 3.1 – Alunos com percursos diretos de sucesso no 3.º ciclo, por concelho 

 

 

                                                           
1

 Considera-se que um aluno teve um “percurso direto de sucesso” no 3.º ciclo do ensino básico geral quando não 

teve retenções nos 7.º e 8.º anos de escolaridade e, cumulativamente, obteve classificação positiva nas duas provas 
nacionais do 9.º ano, três anos após o ingresso no 3.º ciclo. 
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4 - PERCENTAGEM DE ALUNOS CUJA MÃE TEM HABILITAÇÃO INFERIOR AO ENSINO 
SECUNDÁRIO, POR CONCELHO 

O gráfico 4.1 retrata o nível de escolaridade das mães (habilitação inferior ao ensino secundário) por 

concelho. Vemos que o Porto Moniz, Câmara de Lobos, Ponta do Sol e Ribeira Brava são os concelhos 

com o nível de escolaridade das mães mais baixos da Região. 

 

Gráfico 4.1 – Percentagem de alunos cuja mãe tem habilitação inferior ao ensino secundário, por 
concelho 

 

Seguidamente, vamos analisar a relação entre a percentagem de percursos de sucesso por concelho e o 

nível de habilitação escolar das mães, através de um gráfico de dispersão sobre estas duas variáveis, em 

que cada ponto corresponde a um concelho. Os níveis médios da RAM de cada uma das variáveis são 

mostrados pelas linhas horizontal e vertical em traço pontilhado. 
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Gráfico 4.2 – Percursos diretos de sucesso VS habilitação das mães, por concelho 

 

Através do gráfico 4.2, podemos verificar uma correlação elevada ao nível dos concelhos entre o 

desempenho escolar dos alunos e o nível de habilitação das mães. 

No entanto, nos concelhos do Porto Moniz, de Machico e Porto Santo, as mães têm habilitações médias 

mais baixas (concelhos na metade esquerda do gráfico) e apresentam taxas de percursos diretos de 

sucesso no 3.º ciclo superiores à média regional. 

Os concelhos do lado inferior esquerdo têm níveis de habilitação das mães e resultados escolares abaixo 

da média regional, sendo que Ribeira Brava e Câmara de Lobos são os concelhos que mais se afastam da 

média. 

Observa-se ainda que os alunos de Machico, com níveis de habilitação das mães semelhantes aos dos 

seus colegas da Calheta, têm uma taxa de percursos de sucesso 17 pontos percentuais mais elevada do 

que estes colegas. Da mesma forma se pode registar a proximidade entre Porto Moniz e o Funchal no 

que respeita à percentagem de percursos de sucesso escolar no 3.º ciclo mas com uma grande diferença 

no que respeita ao nível de habilitação das mães (37 pontos percentuais). 
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Mapa 4.1 – Número e percentagem de alunos do ensino regular público com percurso direto de 

sucesso no 3.º ciclo 

 
 
 
Mapa 4.2 - Percentagem de alunos cuja mãe tem habilitação igual ou superior ao ensino secundário 
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5 - PERCENTAGEM DE ALUNOS COM APOIO ASE, POR CONCELHO1
 

Utilizando a percentagem de alunos com apoio da Ação Social Escolar como indicador do nível 

socioeconómico dos agregados familiares, confrontou-se este com a percentagem de percursos diretos 

de sucesso, no concelho. 

O gráfico 5.1 mostra que o Concelho de Câmara de Lobos é aquele com maior percentagem de alunos 

que recebem apoio da ação social escolar (75,6%) seguindo-se a Ponta do Sol com 70,7%. Por outro 

lado, no Porto Santo somente 40,7% dos alunos recebem esse apoio. 

 

Gráfico 5.1 – Percentagem dos alunos com apoio ASE, por concelho 

 

                                                           
1

Considera-se que um aluno teve um “percurso direto de sucesso” no 3.º ciclo do ensino básico geral quando não 

teve retenções nos 7.º e 8.º anos de escolaridade e, cumulativamente, obteve classificação positiva nas duas provas 
nacionais do 9.º ano, três anos após o ingresso no 3.º ciclo. 
Os dados apresentados foram reportados pelos estabelecimentos de ensino à plataforma PLACE. 
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Gráfico 5.2 – Percursos diretos de sucesso VS apoio ASE, por concelho 

 

Vamos agora utilizar como indicador do nível socioeconómico do concelho, a percentagem de alunos 

com apoio da Ação Social Escolar (Gráfico 5.1), em vez do nível de habilitação das mães, e 

confrontarmos este indicador socioeconómico com a percentagem de percursos diretos de sucesso no 

concelho (Gráfico 5.2). 

Os concelhos do lado inferior esquerdo são os que onde mais alunos recebem apoio ASE, portanto 

concelhos onde o nível económico dos agregados familiares é mais baixo e a taxa de percursos diretos 

de sucesso no 3.º ciclo é inferior face à média da Região. 

Por outro lado, nos concelhos do Porto Moniz e Santana, embora a percentagem de alunos sem apoio 

ASE seja inferior à média, a percentagem de percursos de sucesso é, ainda assim, superior à média 

regional. 
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Mapa 5.1 – Número e percentagem de alunos do ensino regular público com percurso direto de 
sucesso no 3.º ciclo 

 
 
Mapa 5.2 - Percentagem de alunos sem apoio ASE 
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Os resultados expressos nos gráficos 1.1 e 2.1 mostram que há uma forte dependência entre o nível 

socioeconómico do agregado familiar e o desempenho escolar dos alunos para o todo regional.  

Contudo, quando comparamos os resultados por concelho expressos nos gráficos de 3.1 a 5.2 não 

verificamos essa dependência, com o mesmo grau, para todos os concelhos. 

Diríamos que apesar do nível socioeconómico do agregado familiar ter uma forte influência no 

desempenho escolar, existem outros fatores que poderão influenciar o desempenho escolar dos alunos, 

nomeadamente a influência de fatores ao nível da gestão escolar e curricular, tais como, estruturas 

curriculares, práticas pedagógicas dos professores, corpo docente, contexto das turmas, número dos 

alunos, ofertas de educação e formação, perfil dos alunos, etc. e o grau de importância atribuído ao 

ensino das crianças e ao trabalho escolar. 
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6 - PERCENTAGEM DE ALUNOS COM PERCURSO DIRETO DE SUCESSO NO 3.º CICLO, POR 
GRUPO DE ESCOLAS1 

Para ilustrar de forma mais evidente as desigualdades de resultados escolares entre os alunos dos 

estabelecimentos públicos da RAM que realizaram as provas nacionais do 9.º ano no ano letivo 

2015/2016, apresentamos um gráfico onde distribuímos as 27 escolas por 4 grupos diferentes e, em 

seguida, calculamos as percentagens de percursos de diretos sucesso em cada um destes grupos.  

As 27 escolas da RAM foram distribuídas pelos grupos G1 até ao G4, tendo todos os grupos 

aproximadamente o mesmo número de escolas. As escolas com percentagens mais altas de percursos 

diretos de sucesso foram atribuídas ao grupo G1, sendo que no grupo G4 estão as escolas com 

percentagens mais baixas de percursos de sucesso. 

O Gráfico 6.1 mostra que entre os alunos das escolas do grupo G1 a percentagem de percursos de 

sucesso no 3.º ciclo é de 47,6%, enquanto no grupo de escolas G4, onde se agrupam as escolas com 

valores inferiores do indicador, a percentagem de percursos de sucesso se reduz para 14,2%. A 

diferença - cerca de 33 pontos percentuais – revela uma desigualdade de resultados entre as escolas 

muito elevada. É ainda de registar o facto de existir um grupo de escolas públicas (grupo G4) onde, em 

média, apenas um em cada sete alunos consegue ter um percurso no 3.º ciclo sem retenções nos 7.º e 

8.º anos e com classificação positiva nas duas provas nacionais do 9.º ano. 

Gráfico 6.1 – Alunos com percursos de sucesso no 3.º ciclo, por grupo de escolas 

 

                                                           
1
Considera-se que um aluno teve um “percurso direto de sucesso” no 3.º ciclo do ensino básico geral quando não 

teve retenções nos 7.º e 8.º anos de escolaridade e, cumulativamente, obteve classificação positiva nas duas provas 
nacionais do 9.º ano, três anos após o ingresso no 3.º ciclo. 
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7 - DISTRIBUIÇÃO DOS ALUNOS POR ESCALÃO ASE, PARA CADA NÍVEL DE HABILITAÇÃO DA 
MÃE 

O Gráfico 7.1 mostra a distribuição por escalões de apoio ASE dos alunos que pertencem a cada grande 

grupo definido pelo nível de habilitação escolar das mães. Vemos assim que, entre os alunos cujas mães 

têm habilitação escolar baixa, equivalente ao 4.º ano (1.º ciclo), 47,8% estão no escalão 1 do apoio ASE, 

26,9% no escalão 2
1
 e 25,3% não recebem apoio ASE. A situação é inversa para os alunos cujas mães 

possuem licenciatura ou formação superior. Neste caso apenas 4,1% e 5,3% recebem apoio ASE do 

escalão 1 e 2 respetivamente, o que implica que 90,6% destes alunos têm famílias com condições 

económicas suficientes para não receberem qualquer apoio ASE.  

Gráfico 7.1 – Distribuição dos alunos por escalão ASE, para cada nível de habilitação da mãe 
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CONCLUSÃO 

Em face aos dados apresentados, podemos concluir que: 

 Na RAM existe uma forte relação entre o desempenho escolar dos alunos e o meio 

socioeconómico dos seus agregados familiares:  

 verifica-se que os alunos cujas mães têm licenciatura ou formação superior, a 

percentagem de “percursos de sucesso”, no 3.º ciclo, é de 66,7%, enquanto que os 

alunos cujas mães têm habilitação escolar equivalente ao 4.º ano (1.º ciclo) a 

percentagem é de 18,1%; 

 observa-se que entre os alunos que não recebem qualquer apoio ASE, 44,6% têm um 

“percurso direto de sucesso”, no 3.º ciclo. Porém, nos alunos, oriundos de agregados 

com condições económicas mais desfavorecidas (escalão ASE 1), a percentagem de 

percursos de sucesso é de 15,4%. 

 Contudo, existe uma variação local nos resultados apresentados, sendo detetáveis assimetrias entre 

concelhos, evidenciando que certos concelhos com indicadores socioeconómicos desfavoráveis têm 

indicadores de desempenho do 3.º ciclo superiores à média regional, bem como concelhos com indicadores 

socioeconómicos favoráveis têm indicadores de desempenho inferiores à média da região. 

  Esta observação evidencia que há outros fatores que influenciam o sucesso escolar dos alunos, fatores 

esses que interessa explorar, e que contrariam a relação causa/efeito entre o contexto socioeconómico e o 

sucesso escolar dos alunos, genericamente comprovado. 
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