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Procuramos neste texto retratar as transformações institucionais ocorridas na escola ao longo das 

últimas décadas e a sua implicação no envolvimento dos alunos. Para tal, apresentamos os resultados 

da análise de relatos das experiências escolares presentes num conjunto de cem autobiografias 

elaboradas por adultos que passaram pelo sistema de Reconhecimento Validação e Certificação de 

Competências (RVCC), entre 2006 e 2011. O material autobiográfico foi recolhido junto de quatro 

Centros Novas Oportunidades da região Alentejo e a sua análise centra-se, sobretudo, nos relatos e 

descrições da experiência escolar destes indivíduos1. O nosso objetivo é caracterizar a forma como na 

narrativa dos candidatos é gerida toda uma economia de justificações da experiência e do abandono 

escolares e quais as suas consequências no envolvimento destes com a instituição escolar.

Dada a abrangência intergeracional do programa, são várias as formas escolares e os modos de 

socialização que configuraram as diferentes experiências e que se repercutem em percursos de 

duração bastante variável. Estas diferentes formas escolares, que resultam de diferentes perspetivas 

ideológicas que vigoraram em Portugal ao longo das últimas décadas, oscilam entre uma conceção 

de modernidade educativa próxima do controlo disciplinar e produtora de cidadãos conformes com 

o modelo cívico pré-estabelecido e uma conceção mais próxima do discurso da individualização e do 

imperativo de construção da autonomia individual.

Dadas as diferenças de condições estruturais relacionadas com o sistema de ensino e que enquadram 

os percursos escolares dos diferentes indivíduos incluídos na amostra de cem autobiografias, decidiu-

se estabelecer três coortes com base no período de frequência escolar e, consequentemente, no ano 

de nascimento. Os limites destes diferentes coortes, mais do que constituírem marcos de alterações 

profundas no sistema de ensino, constituem pontos de viragem nas condições de frequência e 

prolongamento do percurso escolar que não implicam, necessariamente, descontinuidades nos 

trajetos escolares e abandonos precoces destes indivíduos. Assim, optou-se pela constituição de três 

grupos de análise:

Os nascidos antes de 1958, que iniciaram o percurso escolar antes de 1964, e que correspondem 

a 20% dos candidatos incluídos na amostra, constituem o primeiro grupo de análise. A 

configuração do sistema de ensino neste período foi determinada pela política educativa do 

Estado Novo, o período sócio-histórico em que frequentaram a escola é, quase unanimemente, 



caracterizado por entraves do Estado (e das elites políticas) à escolarização da população 

(Mónica, 1978; Adão, 1985; Stoer, 1986; Araújo, 2000).

O segundo grupo é constituído pelos indivíduos nascidos entre 1958 e 1969, que iniciaram o 

percurso escolar entre 1964 e 1975. As datas correspondem, respetivamente, ao alargamento 

da escolaridade obrigatória para 6 anos no ano letivo 1964-1965, e ao fim da extinção do ensino 

técnico, dando-se a unificação do ensino secundário em 1975.

Os nascidos após 1969 iniciaram o seu percurso escolar no período de democratização do 

país, caracterizado por promessas de maior igualdade e justiça social e onde se abrem novas 

perspetivas para uma efetiva democratização escolar (Almeida e Vieira; 2006: 65).

A larga abrangência do processo RVCC, correspondendo aos quatro ciclos de ensino não 

superior, engloba indivíduos com níveis de qualificação bastante díspares, envolvendo, por um lado, 

aqueles com níveis de qualificação escolar muito baixos e, por outro lado, indivíduos com níveis de 

qualificação acima da média verificada na sociedade portuguesa. Serão, pois, diversos os fatores que 

favoreceram o encurtamento e o prolongamento das trajetórias escolares, marcando o percurso e 

o abandono escolares. O quadro 1 caracteriza os cem candidatos incluídos na amostra em termos 

das suas habilitações escolares aquando do ingresso no processo, revelando a amplitude de públicos 

abrangidos pelo processo RVCC no que diz respeito às qualificações escolares de acesso.

Quadro 1. Anos de escolarização aquando do ingresso no processo RVCC

Anos de escolarização
Nascidos antes de 1958 Nascidos entre 1958 e 

1969 Nascidos após 1969

N % N % N %

11 7 2

0 0 11,6

6 anos 6

7 anos 0 0 6 0 0

0 0 10 27,0

2 10,0 1 2

10 anos 1 0 0 0 0

11 anos 0 0 2 1 2,7

Total 20 100 100 100



O quadro 1 revela que os percursos escolares destes candidatos são relativamente curtos, 

quedando-se, na sua maioria, pela escolaridade obrigatória. Ainda assim, encontramos também 

alguns casos de percursos um pouco mais longos, não superando, no entanto, mais de 10 anos de 

escolaridade. Ao analisar o discurso dos candidatos, encontramos poucas referências a reprovações, 

sendo que, quando ocorrem, elas são justificadas por condicionalismos circunstanciais e não por 

qualquer tipo de incapacidade pessoal. Nestes casos, a estratégia argumentativa procura salientar 

que se tratou de um acidente de percurso:

Quando eu andava na 3ª classe, durante o mês de Janeiro, os meus pais, mais uma 

vez, mudaram para outra freguesia e eu fui obrigado a mudar de escola, o que 

Na generalidade, são percursos escolares regulares, onde se encontram, com relativa frequência, 

bons alunos. O bom desempenho escolar assume alguma importância para os candidatos, facto 

fortemente salientado no seu discurso autobiográfico. As evidências são atestadas pelos prémios e 

pelos louvores obtidos:

[Na escola primária] era considerada meiga, humilde e boa aluna. E posso falar 

[…], dois prémios para rapazes e um prémio para raparigas […]. Nos meus quatro 

anos, além de dois colegas meus que receberam, das raparigas fui eu que recebi o 

referido prémio. (Arminda, 52 anos)

As razões do encurtamento do percurso escolar são invariavelmente atribuídas às dificuldades 

financeiras do agregado familiar e à consequente necessidade de ajudar no orçamento familiar. 

Afastam-se, portanto, quaisquer motivações individuais. O sucesso destes percursos escolares, ainda 

que pouco prolongados, parece associar-se a uma conceptualização que legitima a escola enquanto 

palco onde se joga e determina o valor de cada um. Se admitirmos que os abandonos são motivados 

por fatores que ultrapassam o controlo e, muitas das vezes, a vontade destes adultos, parece razoável 

admitir que esse facto tem impacto sobre a forma como conceptualizam, descrevem e avaliam a 

prova escolar.



A prova escolar é, assumidamente, justa. Com efeito, não vislumbramos quaisquer críticas ou a 

identificação de desigualdades de oportunidades no discurso autobiográfico destes indivíduos. Trata-

se de uma conceptualização da escola assente nos valores vinculados pelo programa institucional da 

modernidade onde, pelo menos no seu imaginário, não existem contradições entre os princípios de 

justiça. Ou, como refere Dubet (2002: 60), não é culpa da escola que os alunos continuem desiguais, 

apesar da igualdade da instituição. Concebido como um santuário, o programa institucional expulsa para 

fora da escola as desigualdades individuais e sociais. A descrição do exame da quarta classe exemplifica 

bem a forma como a escola, enquanto instituição promotora do reconhecimento do mérito individual, 

se encontra legitimada nos quadros cognitivos subjetivos destes indivíduos. Este exame constitui a prova 

por excelência do valor individual, comprovando o mérito e as qualidades dos alunos. A importância do 

momento, em termos da conclusão do ciclo de estudos, é fortemente salientada no discurso autobiográfico:

prova oral, ao qual eu passei com bom aproveitamento (Laura, 53 anos).

Nas descrições do exame sobressai a formalidade envolvida nesse momento:

(Olímpio, 57 anos)

A importância do exame da quarta classe era ampliada pelo facto de não se confinar aos muros 

da escola, e estender-se à comunidade envolvente. Encontramos indícios da extensão da importância 

do exame, quer na sua preparação, quer após a sua conclusão. Por um lado, a preparação para o 

exame envolvia a realização de um trabalho manual que habitualmente os alunos exibiam em cada 

uma das provas do exame. Nos relatos analisados, encontramos indícios de que esses trabalhos 

eram antecipadamente encomendados a artesãos ou a familiares. Por outro lado, no final do exame, 

após a aprovação, a turma deslocava-se em grupo pela povoação, em ambiente festivo, visitando 

as residências dos familiares, onde, por tradição eram servidos bolos e licores. Nas autobiografias 

encontramos a perpetuação, no tempo e no espaço, destes rituais, associados ao exame da quarta 

classe. Tomemos como exemplos a descrição que Emílio faz do exame realizado em Castelo de Vide 

em 1965, bem como da atmosfera que se criava após a certeza de se ter sido bem-sucedido:



O exame era feito de duas partes a escrita e a oral. Era pedido para levar um trabalho 

manual, na prova escrita, um velho lá da terra, o senhor Mourinha, fez uma carreta 

de bois, muito bem elaborada. Na prova oral, o sogro de meu padrinho, fez um 

soxo, como o senhor era pastor fez uma peça que era digna de ver. E lá fui eu todo 

contente […] no exame do exame havia festa, as nossas mães davam licor e era ver 

a rapaziada de casa em casa a beber o licor e a comer os bolos. (Emílio, 57 anos)

O destaque atribuído ao exame da quarta classe e a sua superação com sucesso confere aos 

candidatos mais velhos uma segurança institucional em si mesmos. Os percursos são curtos mas, dado 

o contexto em que foram realizados, os adultos ostentam-no com orgulho. A obtenção do diploma da 

quarta classe é, assim, uma marca da superação, com sucesso, da prova escolar:

Infelizmente, o meu percurso escolar esgotou-se na quarta classe, pois os meus 

com orgulho que, apesar de ter saído da escola aos 10 anos, deixei o quarto ano 

completo com exame de admissão (Eduardo, 65 anos).

Os relatos das memórias escolares inscritas nas autobiografias dos candidatos mais velhos 

descrevem uma “escola de antigamente”, um mundo escolar fortemente marcado por dispositivos 

de regulação da ação individual. Um mundo que se inscreve no programa institucional da escola 

republicana, orientado por princípios de ação e de justiça particulares. E cujo fim se traduz na 

socialização do aluno no programa institucional da modernidade, “libertando-o” dos modelos de 

socialização primária interiorizados na família. Trata-se, como refere Dubet (2006), de um projeto de 

conversão que arranca os atores da experiência banal e familiar do seu próprio mundo, procurando 

combinar a socialização dos indivíduos e a formação de sujeitos em torno de valores universais. A 

relação pedagógica constitutiva deste modelo escolar representa um modo de socialização particular, 

onde prevalece a disciplina, cristalizada em formas rígidas de controlo, regras, rituais e castigos.

As peculiaridades da “escola de antigamente” são partilhadas por aqueles que por ela passaram. 

Em primeiro lugar, é uma escola onde existe a separação dos alunos por sexo. Esse facto não é 

ignorado e surge recorrentemente no discurso dos candidatos mais velhos:

aulas eram divididas, de um lado as raparigas e do outro os rapazes (Baltazar, 52 anos)

Os meninos não estavam junto das meninas, encontravam-se numa outra escola a 

escassos metros da nossa (Palmira, 61 anos).



O despojamento do material escolar, bastante distinto daquele utilizado hoje, constitui uma outra 

marca dessa escola. Encontram-se nas autobiografias várias referências à ardósia e ao “lápis de pau”:

Todos os trabalhos antes de passarem para os cadernos eram feitos numa lousa 

(pedra) na qual se escrevia com um caneto, que era uma mistura de carvão com pó 

escrevia com lápis de pau (Ângela, 51 anos).

Uma outra característica da “escola de antigamente”, e recorrente no discurso dos candidatos mais 

velhos, são os castigos, em particular os que envolvem violência física. Os meios de punição referidos 

passam pelas reguadas e as bofetadas. No relato dos candidatos, estes surgem não apenas como um 

mecanismo promotor de ordem e disciplina, mas funcionando, também, como medida punitiva dos 

erros de aprendizagem. 

Estas memórias partilhadas servem de sustentação de uma imagem idealizada da escola reguladora 

e disciplinadora. Uma escola onde se sofre, onde se respeita a autoridade mas onde se aprende. 

Esta parece ser uma ideia de escola partilhada geracionalmente. Serafim, parecendo dar voz à sua 

geração, revela-se agradecido à “forma de ensino do antigamente”:

[…] o meu Professor chamava -se Pedro, e que me acompanhou até à Quarta Classe, 

nós sofríamos muito. Mas, se hoje sabemos alguma coisa, podemos agradecer à 

Apesar de, como vimos, os percursos escolares da maioria dos candidatos mais velhos se tratarem 

de percursos regulares e, em alguns casos, marcados mesmo pelo sucesso, são também percursos 

curtos. A maioria das descrições dos abandonos escolares resignam-se à força dos circunstancialismos 

dos tempos de infância, em particular as dificuldades económicas. Mas encontramos também relatos 

de abandonos dolorosos e marcantes, com repercussões no resto da vida e que, inclusivamente, 

servem de explicação para determinadas particularidades do carácter individual:



desilusão que sofri, lembro-me que chorei como um adulto chora, talvez por isso 

A maioria das explicações adiantadas para justificar o abandono escolar estão associadas a fatores 

económicos. As formas como esses fatores se declinam nas trajetórias individuais não deixam, 

no entanto, de ser diferenciadas. Por um lado, encontramos referências à necessidade de entrar 

precocemente no mercado de trabalho a fim de auxiliar na vida familiar; por outro lado, encontramos 

referências à incapacidade para suportar os custos acrescidos associados ao prolongamento dos 

estudos.

O alargamento, em 1964, da escolaridade obrigatória para seis anos teve impacto na duração dos 

percursos escolares dos indivíduos abrangidos por essa medida. Nas autobiografias analisadas de 

candidatos nascidos a partir de 1958, e que ingressaram no sistema de ensino após 1964, é patente 

o impacto da medida no prolongamento dos percursos escolares. A análise do quadro 1 permite 

constatar que 72,1% dos candidatos nascidos entre 1958 e 1969 detêm, pelo menos, 6 anos de 

escolaridade, contrastando com 45% dos candidatos nascidos antes de 1958 que detêm um nível de 

escolaridade semelhante.

A dispersão geográfica da população na região Alentejo e a consequente dificuldade em garantir a 

oferta educativa alargada a seis anos, em meados da década de 60, favoreceu a profusão da telescola 

nesta região, sobretudo nas zonas rurais afastadas dos centros urbanos. De facto, em 80 autobiografias 

analisadas de candidatos que haviam iniciado o percurso escolar após 1964, 21 tiveram passagem 

por essa modalidade de ensino. Este subsistema escolar permitiu colmatar as carências da rede 

escolar então existentes que obstaculizavam o alargamento da escolaridade obrigatória. Nos relatos 

autobiográficos surgem descrições com algum pormenor desse modelo de ensino, destacando-se a 

forma como se organizavam e decorriam as aulas:

Na altura as aulas, ou maior parte delas, eram dadas pela televisão. As aulas 

até às 12h30, com um intervalo de meia hora ao meio da manhã. […] Depois do 

manuais, primeiro víamos pela televisão como se fazia e só depois é que, com a 



sempre na mesma sala, a matéria era dada por vários professores, cada disciplina 

aí a professora tentava completar a aula. Recordo-me que a televisão não era muito 

grande, a minha sala também era pequena. (Isabel 40 anos)

O abandono escolar é justificado sobretudo pelas dificuldades financeiras da família, à semelhança 

dos candidatos mais velhos. Ainda assim, encontramos vários exemplos em que o abandono não é 

percebido como uma consequência natural e incontornável da época de infância, ao contrário dos 

exemplos anteriores, em que se naturaliza e legitima o abandono em função do contexto social em 

que se viveu a infância. Nestes casos, há uma responsabilização dos pais pelo abandono escolar, em 

particular nas situações em que a saída da escola ocorre por força de uma decisão familiar, motivada 

pela atribuição de responsabilidades ao candidato ou, em alternativa, pela aplicação de um critério 

de justiça familiar face a irmãos mais velhos que não prolongaram os estudos:

Concluído o quarto ano seguia-se o ciclo preparatório. E tanto que eu queria 

sonhava! Nessa altura já havia mais um membro na família, o meu irmão José que 

que cuidar do meu irmão para a minha mãe poder trabalhar. (Bárbara, 40 anos)

No exemplo apresentado, a família constituiu o entrave ao prolongamento do percurso escolar, 

inviabilizando, consequentemente, a concretização de um projeto profissional, apresentado como 

um sonho pessoal. A importância da família na determinação do percurso escolar é percecionada 

não apenas nos casos em que a decisão do abandono é intencional e premeditada, como também 

nas situações em que é determinado pelo acaso, fruto de contingências circunstanciais, como o 

falecimento de um dos progenitores. Nestes casos, a perda do pai, sobretudo nas situações em que 

este assume a única fonte de rendimento familiar, reveste-se de especial importância no encurtamento 

do percurso escolar.

No que concerne ao sucesso escolar, encontramos no relato autobiográfico destes adultos casos 

de insucesso escolar e de reprovações sucessivas (14,6% dos candidatos nascidos entre 1958 e 1969 

reprovou mais de duas vezes ao longo do percurso escolar), facto que contrasta com os relatos 

dos candidatos mais velhos. Ainda assim, a maioria dos percursos correspondem a situações de 

aproveitamento escolar.



Os casos de reprovações sucessivas, em particular os percursos de candidatos que reprovaram mais 

de duas vezes, realçam o carácter cumulativo do insucesso escolar identificado em várias investigações 

(Benavente, 1988; Sebastião, 2009). Os relatos destas situações na narrativa autobiográfica são parcos 

em justificações quedando-se pela mera descrição do ocorrido: 

A manifestação do arrependimento pelo abandono é uma das particularidades no discurso destes 

candidatos quando confrontado com o dos candidatos mais velhos: 

já me arrependi imensas vezes de não ter concluído os meus estudos, pois agora 

Terminado o 9º ano decidi não estudar mais. Meus pais não concordaram 

completamente. Chamaram-me a atenção perguntaram-me se era mesmo isso 

que eu queria fazer, mas para mais tarde não me arrepender […] Mas, hoje estou 

arrependida. Naquela altura, poderia ter frequentado um curso e ter conseguido 

mais regalias, por exemplo mais estabilidade para a reforma (Diana, 45 anos)

Nestes relatos, o abandono escolar é percecionado em retrospetiva como um fator determinante 

do trajeto de vida e condicionador dos futuros possíveis.

A análise aos percursos escolares dos candidatos nascidos após 1969 permite verificar que são 

menos comuns as baixas qualificações escolares (apenas 13,5% destes candidatos detinha menos de 

6 anos de escolaridade aquando do ingresso no processo RVCC), embora não se trate de percursos 

muito prolongados, dado que apenas um dos casos analisados superou o 9.º ano de escolaridade.

Entre os motivos individuais que conduzem ao abandono escolar sobressai, no discurso dos 

candidatos mais jovens, o desinteresse pela escola, relacionado com a falta de um ensino articulado 



com uma componente prática. A idade surge frequentemente no discurso como justificação da falta 

de sentido para a permanência na escola, sendo a integração no mercado de trabalho a alternativa à 

escola.

Chegou-se o tempo de escola e eu comecei a dizer à minha mãe que já não queria 

para mim já era muito aborrecida. Passado um mês, eu decidi mesmo já não ir. Falei 

com a minha mãe, disse-lhe que queria ir trabalhar, o meu pai disse-me logo que 

eu é que sabia, e assim foi, saí da escola. Logo no dia seguinte, comecei a trabalhar 

com o Sr. Gastão e com o irmão dele nas obras. (Raúl, 23 anos)

A sucessão de reprovações ao longo do percurso escolar seguida da rápida entrada no mercado 

de trabalho constituem um sinal objetivo do fracasso na prova escolar. Ainda que a responsabilidade 

da desistência não seja integralmente assumida pelos candidatos e pela sua falta de interesse pela 

escola, são omissas quaisquer críticas à instituição escolar.

Um segundo tipo de relatos que encontramos entre os candidatos mais jovens tende a invocar 

razões relacionadas com a escola, para justificar a desistência. Os professores são o alvo mais 

frequente desta crítica institucional à escola. No caso dos candidatos oriundos de famílias com fracos 

recursos financeiros, a incompreensão dos professores relativamente à falta de material escolar surge 

como forte inibição ao desenvolvimento das aprendizagens escolares. Esta é, aliás, interpretada como 

um fator de diferenciação relativamente aos colegas de turma que, dispondo de material escolar, se 

encontravam em vantagem.

Tendo em conta esta situação, bem como os meus antecedentes de epilepsia, a 

minha professora considerava-me menos inteligente que o meu irmão gémeo, 

como tal, ela achava que seria mais importante e mais vantajoso que o meu irmão 

me dar os livros. Esta discriminação, associada ao facto de ter vergonha de ser a 

única criança sem materiais escolares, fez com que me desinteressasse pela escola 

a ter menos interesse pela escola, reprovando várias vezes. (Amílcar, 31 anos)



A crítica institucional à escola não se esgota na discriminação e incompreensão dos professores. 

Encontramos também relatos que associam a interrupção do percurso escolar com dificuldades de 

integração. Independentemente das razões que motivam essa situação, mudança de turma devido a 

reprovação ou a transição de ciclo, é o contacto com novos colegas e a necessidade de reintegração 

que origina o abandono.

Algum tempo mais tarde, mudei de turma e o que tudo parecia andar a correr 

bem começara a correr mal, no 7º ano na nova turma onde não conhecia ninguém, 

abandonar a escola. Penso que o resultado de chumbar tantos anos seguido teria 

sido o afastamento dos meus colegas de turma e também de infância, pois entre 

turma onde não conhecia ninguém, tornara-me um rapaz muito reservado, e com 

mesmo contra a vontade dos meus pais. (Lourenço, 23 anos)

Apesar da existência de críticas à escola no relato dos candidatos mais jovens, o abandono 

escolar é, em larga medida, apresentado como uma opção do próprio. Aliás, a discordância da 

família e a dificuldade em convencer os pais surgem recorrentemente nos discursos, o que indicia 

o reconhecimento, por parte das famílias, da importância da escola na determinação dos percursos 

individuais. Este é um aspeto contrastante com os relatos dos candidatos mais velhos.

Nas autobiografias analisadas encontramos diferentes economias narrativas na descrição do 

resultado da experiência escolar. Elas variam em função da importância que os indivíduos atribuem 

ao seu melhor ou pior desempenho escolar, bem como aos seus sucessos e insucessos. Os recursos 

argumentativos mobilizados variam em função da configuração institucional da escola que 

frequentaram.

Os candidatos mais velhos, ainda que protagonistas de percursos mais curtos, projetam, no seu 

discurso, a imagem de uma escola mais exigente e disciplinadora que a escola atual. Nos seus relatos, 

onde são omissas críticas à escola, salienta-se frequentemente a legitimidade do seu papel enquanto 

instituição de certificação e, em última análise, como mecanismo de reconhecimento social. Partindo 

deste enquadramento, a conclusão dos ciclos de estudos, coincidentes com a realização de um exame, 



assumem grande destaque nas autobiografias dos candidatos mais velhos. A aprovação no exame da 

quarta classe e a obtenção do respetivo diploma reveste-se de particular importância para estes 

indivíduos com implicação direta na sua economia subjetiva de apreciação do resultado da prova 

escolar. A superação da prova escolar, materializada nos exames, propicia confiança institucional em 

si e nas suas capacidades.

As descrições desta escola do passado restringem-se às experiências individuais que, na maioria 

dos casos, são bastante limitadas centrando-se na escola primária e na figura do professor primário. A 

invocação dos méritos dessa escola que encontramos nas autobiografias inscreve-se no mesmo tipo 

de argumentação identificado por Almeida e Vieira (2006: 73): “a comparação do que não se conhece 

(a escola do tempo presente, cujo retrato científico é ignorado e cuja experiência quotidiana não lhes 

é familiar) com o que se julga conhecer (a experiência própria vivida, vivida no pretérito) transmutada 

em experiência universal, válida para todos os alunos dessa geração, e em todas as escolas do País”. 

Os argumentos de afirmação da celsitude da escola do passado faz-se recorrendo à crítica do atual 

modelo escolar. A argumentação incide exclusivamente sobre duas temáticas: o desrespeito pela 

autoridade do professor e a suposta falta de qualidade das aprendizagens que caracterizam a escola 

de hoje.

O processo narrativo dos candidatos mais jovens tende a distinguir-se do processo anterior, na 

medida em que se baseia em pressupostos diferentes. A escola frequentada por estes candidatos 

inscreve-se já num modelo escolar concebido, pelo menos formalmente, como um instrumento de 

políticas públicas baseadas na igualdade de oportunidades (Alves e Canário, 2004). Estes candidatos 

usufruíram da massificação do acesso à escola, mais democrático quando comparado com os 

candidatos mais velhos, e onde se tornou relativamente comum o acesso a níveis mais elevados 

de escolarização. Apesar de a prova escolar continuar a ser uma prova de força, desvirtuada por 

uma desigual distribuição de recursos, os princípios que a regulam são mais democráticos. Esta 

configuração da prova escolar alicerça-se num maior equilíbrio de forças, minorando as desigualdades 

entre aqueles que nela participam, embora não as elimine. É com base nestes pressupostos, e 

numa crescente legitimação da prova escolar, que o resultado desta prova se vem afirmando como 

determinante na demonstração do valor individual de cada sujeito. Neste contexto, obter, como 

resultado da prova escolar, uma interrupção precoce do percurso escolar reveste-se, entre os mais 

jovens, de uma importância e de um significado diferentes daqueles atribuídos pelos candidatos mais 

velhos.

Os resultados obtidos revelam que a forma do modelo escolar e o peso do veredito escolar no 

percurso dos candidatos é bastante variável em função da sua idade e do contexto social e histórico 

que enquadra o seu percurso de vida. Ainda assim, nenhum dos candidatos se esquiva totalmente ao 



facto de a escola constituir um dos fatores estruturais que, na modernidade, ordena a distribuição de 

recursos e de oportunidades. Os percursos de vida apresentam marcas, mais ou menos incisivas, do 

envolvimento escolar e do processo de seleção social que subjaz ao veredito escolar.
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