
As comunidades de origem imigrante e a escola 

Joana Lopes Martins 

1

 

II CONGRESSO PORTUGUÊS DE DEMOGRAFIA 
27 a 29 Setembro 2004   

Nome: Joana Lopes Martins 

Instituição: Faculdade de Ciências Sociais e Humanas – Universidade Nova de 

Lisboa 

Departamento de investigação: SociNova/Migration 

 
Título da comunicação: As comunidades de origem imigrante e a escola1 

Tema: Migrações   Sub-Tema: Migrações e Sistema de Ensino 

 

1. APRESENTAÇÃO 

Portugal assiste na década de 90 à inversão dos fluxos imigratórios. Se até 

então a tendência incidia sobre o abandono do país, a partir dessa data o 

número dos que chegam ao país supera o daqueles que o abandonam, 

diversificando-se o número de países representados entre a população 

residente. 

A diversidade, tal como a selectividade, são algumas das principais 

características dos fluxos migratórios, manifestas de modo significativo, nas 

características demográficas das populações imigradas2.  

 

Nos últimos anos, a intensificação dos fluxos imigratórios para Portugal, o 

prolongamento temporal da estadia de populações de origem imigrante e a 

crescente importância do reagrupamento familiar3 originaram, entre as 

principais consequências, o surgimento de uma “segunda geração” de 

imigrantes, i.e. de jovens nascidos em Portugal com, pelo menos, um 

progenitor de origem estrangeira e de jovens chegados a Portugal antes da 

adolescência4. A escola é, por razões inerentes à idade desta população, o 

espaço institucional privilegiado de impacto socio-demográfico: não só é 
                                                 
1 Comunicação no âmbito do projecto IME/SOC/4199/2003 – “Children of Immigrants: 
Monitoring their Connection to the Knowledge Society”, financiado pela FCT. 
2 Rosa, Maria João Valente et al. (2004), Contributos dos Imigrantes na Demografia 
Portuguesa: o papel das populações de nacionalidade estrangeira, Observatório da Imigração: 
Lisboa.   
3 Ver sumário executivo do projecto “Reagrupamento familiar e imigração em Portugal”, 
coordenado por Maria Lucinda Fonseca in http://www.ceg.ul.pt/mcm/execsum-pt.htm 
4 Portes, Alejandro & Rubén Rumbaut (2001), Legacies: The story of the immigrant second 
generation, California: Russel Sage Foundation, p.23. 
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esperado o aumento do peso dos jovens de origem imigrante na escola como é 

expectável o surgimento de uma plêiade de comportamentos face à escola de 

acordo com diferentes valorizações da mesma. 

 

Apesar de todos os esforços que vêm sendo feitos no sentido de tornar a 

escola mais inclusiva, continua a ser pertinente questionar se esta é efectiva no 

princípio inclusivo, ou se, pelo contrário, continua a ser um veículo de 

diferenciação com consequências subsequentes ao nível da integração social 

alargada. De resto, é ainda frequente a imagem estereotipada do desempenho 

escolar dos alunos, segundo a sua origem familiar, veiculada tanto por órgãos 

da comunicação social como por actores da própria escola.  

O Plano Nacional de Prevenção do Abandono Escolar (PNPAE), lançado este 

ano pelo Ministério da Educação5, citando um trabalho de 1994 de Benavente 

et al, parece avalizar a ideia de os filhos de emigrantes e de os pertencentes a 

minorias étnicas serem alguns dos grupos que mais abandonam a escola, com 

as consequências que daí advêm ao nível da integração social (p.31). O 

próprio estudo, baseando-se num trabalho de Honório Ferrão et al (2000), 

considera que o abandono escolar destes alunos, particularmente incidente ao 

nível do 3º ciclo, é consequência das dificuldades na Língua Portuguesa e de 

uma propensão para a itinerância familiar (p.32) 

 

Mas, será que a diversidade demográfica das populações estrangeiras se 

repercute na sua relação com a escola? Será que existe um padrão de 

desempenho escolar, determinado pela experiência migratória e diferenciado 

segundo as diversas origens imigrantes? O que dizem os números? 

 

O objectivo desta comunicação é relevar as especificidades, no ensino básico e 

secundário, das populações de origem imigrante mais representadas na 

escola, a partir de dados produzidos por organismos oficiais, nomeadamente: 

Instituto Nacional de Estatística (INE) e Ministério da Educação - Departamento 

de Avaliação, Planeamento e Prospectiva (ME-DAPP). Neste sentido, e tendo 

por referência os traços gerais observados na população escolar portuguesa, 

                                                 
5 CF. http://www.min-edu.pt/ftp/docs_stats/Plano_CBR-Pupload.pdf 
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serão privilegiadas três dimensões de análise, as quais serão apresentadas 

atendendo-se, quer às diferenças segundo o género, quer ao país de 

nacionalidade:  

 Padrões de distribuição pelos diferentes níveis de ensino (básico e 

secundário); 

 Padrões de distribuição pelos diferentes cursos de cada nível de ensino 

(básico e secundário); 

 Padrões de sucesso e de insucesso escolar. 

 

A utilização do termo comunidades de “origem imigrante” em detrimento de 

outros conceitos possíveis (ex.: estrangeiros) prende-se com a própria natureza 

das fontes utilizadas. Como veremos mais adiante nem todas as fontes utilizam 

o critério jurídico da nacionalidade, socorrendo-se antes de critérios de ordem 

sócio-cultural que impõem a aplicação de um conceito difuso como este, que 

ultrapassa a nacionalidade do próprio e inclui, por exemplo, a naturalidade e/ou 

nacionalidade dos progenitores. 

 

As fontes utilizadas não são passíveis de uma comparação objectiva mas antes 

de uma aproximação. Os dados do ME-DAPP referem-se a grupo 

cultural/nacionalidade – permitindo, por exemplo, as categorias ex-

emigrante/retornado e etnia cigana – enquanto os do INE referem-se apenas a 

nacionalidades. Por outro lado, tratando-se de dados censitários, os dados do 

INE dizem respeito ao nível de instrução da população recenseada e não à 

população matriculada na escola. Deste modo, e tendo em conta os objectivos 

do projecto no âmbito do qual foram analisados estes dados, realizou-se uma 

selecção dos dados do INE, considerando-se apenas os indivíduos entre os 

146 e os 24 anos. A escolha deste grupo de idades permite verificar de modo 

mais detalhado a transição do 3º ciclo  (fim da escolaridade obrigatória) para o 

ensino secundário. 

Note-se ainda o desfasamento temporal entre estas duas fontes, sendo que os 

dados do ME-DAPP reportam-se ao ano lectivo de 1999/2000 e os do INE 

respeitam o ano civil de 2001. 

                                                 
6 O limite mínimo de idade considerada varia consoante se respeita o 3º ciclo completo (14 
anos) ou o secundário completo (17 anos). 
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2. AS COMUNIDADES DE ORIGEM IMIGRANTE E A ESCOLA: DADOS ESTATÍSTICOS 
 

Países (grupos 
culturais) 

Escolaridade 
obrigatória no país 

de origem7  

Peso na população 
escolar de origem 

imigrante 

Comportamento escolar (HM) Diferenças de género 

“Países de 
Leste” 

Roménia  < 
Ucrânia = 

Rússia e Moldova > 

--- 
(ausência de 

dados) 

 Acima da média nacional, 
na % de indivíduos entre 
os 14 e os 24 anos com o 
3º ciclo completo 

 A população masculina apresenta valores mais acentuados 
de distância positiva face à média nacional do que a 
feminina, em ambos os níveis de ensino considerados 
(básico 3º ciclo e secundário) 

PALOP <  Aumenta no 
secundário 

 Forte 
concentração no 
ensino 
recorrente, ao 
nível do ensino 
secundário 

 Abaixo da média nacional, 
na % de indivíduos com o 
3º ciclo e o secundário 
completo (excepto 
Moçambique) 

 

 Na maioria dos casos a população feminina apresenta 
valores mais acentuados de distância negativa face à média 
nacional do que a masculina, nos dois níveis de ensino 

 Moçambique constitui a excepção - em ambos os níveis de 
ensino a população feminina apresenta melhor prestação 
escolar: maiores distâncias positivas no 3º ciclo e menores 
distancias negativas no secundário 

 Angola regista valores masculinos positivos ao nível do 3º 
ciclo 

 Cabo Verde regista um enfraquecimento da distância 
negativa masculina, na transição para o secundário 

Brasil <  Aumenta no 
secundário 

 Concentração no 
ensino 
recorrente, ao 
nível do ensino 
secundário 

 Acima da média nacional, 
na %de indivíduos com o 
3º ciclo e o secundário 
completo 

 

 A população masculina apresenta valores mais acentuados 
de distância positiva face à média nacional do que a 
feminina, em ambos os níveis de ensino 

Índia  =  Diminui no 
secundário 

 Ligeira 
concentração nos 
cursos 
recorrente, 
tecnológicos e 

 Abaixo da média nacional, 
na %de indivíduos entre 
os 14 e os 24 anos com o 
3º ciclo completo 

 

 Ao invés da população feminina, a masculina tem sempre 
valores acima da média nacional 

                                                 
7 (nº anos:  >, = ou < que em Portugal) 
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profissionais, ao 
nível do ensino 
secundário 

China = --- 
(ausência de 

dados) 

 Abaixo da média nacional, 
na %de indivíduos com o 
3º ciclo e o secundário 
completo 

 A população masculina apresenta valores mais acentuados 
de distância positiva face à média nacional do que a 
feminina, em ambos os níveis de ensino 

Macau >  Diminui no 
secundário 

 Concentração no 
ensino 
recorrente, ao 
nível do 
secundário 

--- 
(ausência de dados) 

 

--- 
(ausência de dados) 

Timor =  Aumenta no 
secundário 

 Concentração 
nos cursos 
recorrente, 
tecnológicos e 
profissionais, ao 
nível do ensino 
secundário 

--- 
(ausência de dados) 

 

--- 
(ausência de dados) 

Ex-emigrantes 
(Suíça, 
França, 
Venezuela) 

Suíça = 
França e 

Venezuela > 

 Aumenta no 
secundário 

 Concentração 
nos cursos gerais 

 Suíça tem uma % abaixo 
da média nacional relativa 
aos indivíduos com o 3º 
ciclo e secundário 
completos 

 França e Venezuela têm 
valores positivos ao nível 
do 3º ciclo 

 Suíça: Um distanciamento negativo face à média nacional 
em ambos os sexos e ciclos é mais acentuado para as 
mulheres no 3º ciclo e para os homens no secundário 

 França: a população feminina tem um maior distanciamento 
positivo no 3º ciclo e um menor distanciamento negativo no 
secundário 

EU 
(Espanha, 
Alemanha, 
Reino Unido) 

>  Aumenta no 
secundário 

 Ligeira 
concentração no 
ensino 

 A maioria dos países tem 
valores sempre acima da 
média nacional 

 Destaca-se a Espanha 
com os valores mais 

 Espanha: A população masculina apresenta valores mais 
acentuados de distância positiva face à média nacional do 
que a feminina, nos dois níveis de ensino 

 Alemanha: a população feminina tem um maior 
distanciamento positivo no 3º ciclo e no secundário do que a 
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recorrente, ao 
nível do 
secundário 

elevados em ambos os 
graus de ensino e em 
ambos os sexos 

população masculina (neste nível de ensino esta população 
situa-se abaixo da média nacional) 

 A população feminina regista uma quebra no valor da 
distância positiva do 3º ciclo para o secundário 

 Reino Unido: A população masculina apresenta valores mais 
acentuados de distância positiva face à média nacional do 
que a feminina, em ambos os níveis de ensino 

América do 
Norte 
(Canadá, EUA) 

> --- 
(ausência de 

dados) 

 EUA tem, em ambos os 
ciclos, valores acima da 
média nacional; 

 Canadá tem valores 
acima da média nacional 
apenas no 3º ciclo 

 Canadá: A população masculina apresenta valores mais 
acentuados de distância positiva face à média nacional do 
que a feminina, nos dois níveis de ensino 

 A passagem do 3º ciclo para o secundário é acompanhada, 
em ambos os sexos, de uma queda na distância face à 
média nacional, a qual, no caso feminino se reflecte na 
passagem para valores negativos 

 EUA: A população masculina apresenta valores mais 
acentuados de distância positiva face à média nacional do 
que a feminina, em ambos os níveis de ensino 

Fontes: XIVº Recenseamento Geral da População (INE) e ME-DAPP 
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3. NOTA FINAL 
 

Ficará assim patente que a diversidade entre populações de origem imigrante 

presentes em Portugal, não é só demográfica, mas também ao nível de 

comportamentos, nomeadamente, em relação à escola. Apesar das diferenças 

entre as fontes, ambas apontam para a existência de uma diferenciação, por 

um lado, entre um grupo de países que investe na educação, eventualmente 

com perspectivas universitárias; e, por outro, um grupo que parece restringir-se 

ao cumprimento de uma escolaridade básica, apresentando uma tendência 

para valores negativos - ainda que nem sempre muito distantes da média 

nacional - nos graus superiores, que sugerem uma perspectiva escolar limitada 

ao 9º ano de escolaridade.  

 

Esta diversidade reflecte-se também, ao nível da análise por género. Países 

como EUA, Canadá, Reino Unido, Espanha, Suíça, China, Índia, Brasil, “Leste 

Europeu”, PALOP (excepto Moçambique), parecem privilegiar a escolarização 

masculina enquanto, enquanto no antípoda encontra-se a Alemanha, França e 

Moçambique.  

 

Assim, ao mesmo tempo que aumenta a importância dos alunos de origem 

imigrante nas escolas, os dados parecem confirmar a existência de vários 

padrões de comportamento escolar, diferenciados segundo as origens 

migratórias. No entanto, estes dados carecem de uma dimensão qualitativa 

fundamental para se perceber de que modo estas disparidades resultam de um 

padrão cultural, ou seja, de um entendimento generalizado que desvaloriza a 

escola, ou se resultam antes de condicionalismos sócio-económicos que 

comprometem a continuação desses alunos na escola… 

 

Palavras-chave: segunda geração; comunidades de origem imigrante; género; 

desempenho escolar. 

 


