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RESUMO 

 

Dadas as contínuas alterações na sociedade, com mudanças na estrutura da 

organização familiar, interessa conhecer e perceber qual o entendimento que os irmãos 

mais velhos têm da Escola em geral e da escola dos seus irmãos em particular e quais as 

possíveis influências dos primeiros em relação aos segundos, no que concerne os 

percursos escolares. 

A investigação insere-se numa abordagem descritiva e exploratória. Foi 

desenvolvida numa escola do ensino básico, no concelho de Lisboa, vocacionada para a 

integração de jovens em risco de exclusão social e envolveu cerca de oitenta e quatro 

educandos do terceiro ciclo e sessenta e dois irmãos mais velhos. 

Os principais objectivos deste trabalho consistem em perceber, partindo das 

representações veiculadas pelos irmãos mais velhos, que opiniões e entendimento têm 

estes da Escola em geral e da escola dos irmãos em particular, a forma como as mesmas 

influenciam os irmãos mais novos ao nível da socialização, da motivação e do processo 

de ensino-aprendizagem e verificar de que forma é que as diferentes perspectivas se 

aproximam ou distanciam entre si. 

Os dados foram recolhidos através de inquéritos por questionário, como 

principal técnica de recolha de dados, contactos informais, recorrendo-se também à 

entrevista estruturada, com vista à consolidação dos dados obtidos. 

O presente trabalho é constituído por três partes (I, II e III). Na I parte inclui-se o 

enquadramento teórico que está organizado em torno de três capítulos, nos quais são 

abordados os conceitos da Escola enquanto Instituição, as relações que se estabelecem 

entre a Escola e a família e os vários conceitos existentes em torno das representações 

sociais. 

Na parte II é apresentado o estudo empírico, distribuído pelos capítulos IV e V 

nos quais é explicitado: o processo metodológico utilizado, a apresentação e a discussão 

dos resultados obtidos. 
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 Na III e última parte são apresentadas as conclusões do estudo e feitas algumas 

recomendações para que estudos posteriores possam aprofundar melhor a temática 

abordada. 

Palavras-Chave: Escola, Família, Representações Sociais. 
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ABSTRACT 

 

Given the never-ending changes in society, including those in the structuring of 

the family, it is important to know and understand how elder brothers/sisters perceive 

school in general and their siblings’ school in particular, as well as to know and 

understand the possible influence of the elder brothers/sisters on their siblings as far as 

their schooling paths are concerned. 

This investigation follows a descriptive and exploitation approach. It was 

conducted in a school of basic education in the municipality of Lisbon, which aims to 

integrate young people at risk of social exclusion, and it involved eighty four pupils of 

the third cycle and sixty four elder brothers/ sisters. 

The main objectives of this research are, taking as the starting point the 

representations transmitted by elder brothers/sisters, to understand the opinions and 

perceptions they have of the school in general and of their siblings’ school in particular, 

the way those representations influence their younger brothers/sisters at the level of 

socialization, motivation and the teaching/learning process, as well as to find out how 

the different perspectives are either drawn together or apart. 

The information was gathered by using questionnaires, the core technique to get 

the data, as well as informal contacts and structured interviews which were used to 

consolidate the collected data. 

This work is made up of three parts (I, II, III). Part I includes the theoretical 

framework and it is organized around three chapters focusing on the concept of school 

as an institution, the relations between school and family and the various concepts on 

the social representations. 

The empirical study is presented in part II, chapters IV and V, and it explains the 

methodological approach as well as the presentation and discussion of the results 

achieved. 
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In the final part, part III, the conclusions of the study are drawn and some 

recommendations are made in order to allow for further studies to on this topic. 

Key words: School, Family, Social Representations. 
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