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Pensamos com este nosso trabalho de 
investigação contribuir para o estudo da 
formação inicial dos professores do ensino 
primário/professores do 1.º ciclo do ensino 
básico (1942-2000), tomando como eixo a 
evolução dos conceitos educação, professor, 
aprendizagem, sintetizados no modelo ma-
ternal, em que a professora governava a sua 
classe como a mãe a sua família e no mo-
delo profissional que faz do professor um 
expert e insiste na sua competência, quer a 
nível dos saberes, quer a nível das técnicas 
pedagógicas.

Escolhemos como referente inicial do nos-
so estudo o ano de 1942, data em que, pelo 
decreto-lei n.º 32 243 de 5 de Setembro de 
1942, são reabertas as Escolas do Magisté-
rio Primário em Lisboa, Porto, Coimbra e 
Braga.

Escolhemos como referente final do nosso 
estudo o ano de 2000, fecho de século e 
milénio que, na formação inicial de profes-
sores, inseriu os primeiros professores do 
1.º ciclo do ensino básico com licenciatura 
(decreto-lei n.º 115, de 19 de Setembro de 
1997).

No percurso da formação inicial dos pro-
fessores do Ensino Primário, da reabertura 
das Escolas do Magistério Primário (1942), 
à instituição das Escolas Superiores de Edu-
cação (1986), à promulgação do Estatuto 
da Carreira Docente (1990), à exigência do 
grau de licenciatura na formação inicial dos 
professores do 1.º ciclo (1997) questiona-
mos:

– Que conceitos de educação, professor e 
aprendizagem estão presentes na formação 

inicial realizada em Escolas do Magistério 
Primário e Escolas Superiores de Educação?

– Que transformações sofrem estes con-
ceitos com a adopção de novos modelos de 
formação inicial experimentados a partir 
da Revolução Portuguesa de 25 de Abril de 
1974?

This work of investigation aims to contribute 
to the study of the initial formation of elemen-
tary school teachers  (professores do Ensino 
Primário) / 1st cycle teachers (professores do 
1.º Ciclo do Ensino Básico) between 1942 and 
2000). The present study is centered on the 
evolution of the following concepts : education, 
teacher, apprenticeship, summarized in the ma-
ternal model, in which the teacher was gover-
ning the class like the mother his family and in 
the professional model that sees the teacher as 
an expert and insists on his competence, in ter-
ms of knowledge and of pedagogic techniques.

We chose like initial referent of our study the 
year of 1942 when, for the act n.º 32 243 of 
5th September 1942, the Lisbon, Oporto, Coim-
bra and Braga primary teaching schools (Esco-
las do Magistério Primário) were reopened.

We chose like final referent of our study the 
year of 2000, the close of the century and of the 
millennium, when the first teachers of the 1st 
teachers of the 1st cycle of the basic teaching 
(professores do 1.º Ciclo do Ensino Básico) were 
formed and when they started to have a degree 
(act n.º 115, of 19  September 1997).

From the initial formation of elementary 
school teachers (professores do Ensino Primá-
rio), when Primary Teaching Schools (Escolas do 
Magistério Primário) were reopened (1942), to 
the beginning of the Colleges of Education (Es-
colas Superiores de Educação), (1986) and to 
the promulgation of the Statute of theTeaching 
Run (1990), to the demand of the degree cour-
se in the initial formation of the teachers of the 
1st cycle (professores do 1.º Ciclo do Ensino 
Básico), (1997) we question:

- What are the concepts of education, tea-
cher and apprenticeship of theachers’ initial 
formation carried out in Schools of the Primary 
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Teaching Escolas do Magistério Primário) and 
in Colleges of Education (Escolas Superiores de 
Educação)?
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de Ensino. Um estudo sobre os impac-
tos no convívio escolar
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Assim como outros campos da adminis-
tração pública, a gestão escolar é elemento 
central da otimização de recursos, tempo, 
espaços e materiais diversos. Visa a eficiên-
cia e a eficácia dos resultados pretendidos. 
Neste sentido, discutir a gestão democrática 
da escola é de grande importância e rele-
vância social, já que beneficia diretamente 
nos resultados educativos das pessoas en-
volvidas no processo ensino-aprendizagem 
e conduz os seres humanos à sua emanci-
pação. 

A presente pesquisa, matéria para a dis-
sertação de Mestrado em Ciências da Educa-
ção, tem como principal objetivo analisar, se-tem como principal objetivo analisar, se-analisar, se-
gundo diretores, professores, pais e alunos, 
os impactos e a repercussão da escolha de 
diretores por eleição direta, no que tange 
à convivência escolar no fazer do diretor 
eleito. 

A respeito da metodologia da pesquisa, o 
seu universo compreende a cidade de Gua-
nambi, interior da Bahia, unidade federativa 
do Brasil. Com base no paradigma de pesqui-
sa qualitativa, a partir de entrevista estrutu-
rada, com o recurso da gravação, procedeu-
se a transcrição e a análise dos dados.

Os resultados desta pesquisa revelam que, 
através das eleições livres e diretas para a 
escolha do gestor escolar, muitos são os 
impactos positivos advindos desta prática 
democrática da escolha do diretor da es-
cola. Contudo, apresentam também, pontos 
negativos que necessitam de correções, no 
sentido de alcançar maior êxito no fazer di-
dático-pedagógico e técnico-administrativo, 
em busca de uma gestão verdadeiramente 

- How have those concepts changed due to the fact 
that new models of initial formation were adopted 
since the Portuguese Revolution of 25 April 1974 ?

emancipatória. Porém, mesmo frente aos 
desafios a serem superados, a pesquisa de-
monstra que as eleições livres e diretas para 
a escolha do gestor escolar podem ser con-
sideradas como a chave que abre a porta da 
gestão democrática da escola.

As well as the other public management fiel-
ds, the scholar management is a central tool for 
enhancing the resources, time, spaces and seve-
ral materials. It aims to search for the efficiency 
of the pretended results. In this sense, discus-
sing the democratic management at school is 
very important and of great social relevance, 
for it directly benefits the educative results of 
people involved in the teaching/learning pro-
cess and conducts the human beings to their 
emancipation.

The present research, subject for the disser-
tation in the Master’s degree in “Ciências da 
Educação”, has as main objective to analyze, 
according to directors, teachers, parents and 
students, the impacts and the repercussion of 
direct election for director’s choosing, when it 
comes to scholar living in the elected director’s 
making.

When it comes to methodology of research, 
its universe is the city of Guanambi, a town in 
Bahia, federative unit of Brazil. Based on quali-
tative research, from a structured interview, the 
transcription and analyses of data were made 
from recording resources.

The results of this research reveal that 
through free and direct election for choosing 
the scholar management, the positive impacts 
that come with this democratic practice are 
enormous. However, they also show negative 
points that need correction, to reach a better 
result in the didactic-pedagogic and technical-
administrative making, when looking for a really 
emancipatory management. But, even in front 
of these challenges which need to be overcome, 
the research shows that free and direct election 
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