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Amélia Neves Pereira (2005)

A construção de uma prática educa-
tiva moral e social na prevenção da 
(in)disciplina. Um estudo explora-
tório no 1.º Ciclo do Ensino Básico

Orientação: Prof. Doutor António Teodoro

Nesta dissertação apresenta-se um estudo 
exploratório sobre a prática pedagógica e 
a (in)disciplina no 1.º Ciclo do Ensino Bá-
sico, no âmbito do modelo pedagógico do 
Movimento da Escola Moderna Portuguesa. 
Procura-se fundamentalmente saber como 
é que os conceitos de disciplina/indisciplina 
são compreendidos e praticados de acordo 
com as regras de socialização elaboradas e 
aprovadas pelos alunos, numa estrutura es-
pecífica de cooperação – o Conselho de Co-
operação Educativa do modelo pedagógico 
do Movimento da Escola Moderna. Atribui-
se ainda um especial relevo à organização 
do trabalho de aprendizagem, à organização 
da sala de aula, ao desenvolvimento das ac-
tividades semanais, ao sistema de pilotagem 
de trabalho de cooperação e ao clima social 
da formação democrática. O estudo reve-
la que o facto das turmas no seu contex-
to pedagógico terem instituído um espaço 
para o Diário de Turma e um tempo para o 
Conselho de Cooperação Semanal, permitiu 
fazer a regulação da vida e do trabalho na 
turma, o que ajudou a socializar os alunos e 
a desenvolver formas de cooperação entre 
eles. Por outro lado, o contexto de trabalho 
foi facilitador e promotor da autonomia, da 
liberdade e da responsabilidade assumindo 
grande importância no desenvolvimento 
pessoal, social e moral dos alunos. Nesta 
linha, entende-se que o comportamento hu-
mano adquire sentido em função do contex-
to, pois para se compreender a inter-relação 
dos diferentes elementos que o constituem 
é necessário entendê-lo como um todo.

In this paper is presented a study about peda-
gogic practice and the (in)discipline at the 1st 

grade of Basic School, in the context of the peda-
gogic model of the Portuguese Movement called  
Modern School. It was tried to understand how 
the discipline/indiscipline concepts are known 
and put into practice according the socialisation 
rules produced and approved by the students, in 
a specific structure of co-operation - the Board 
of Educational Co-operation of the pedagogic 
model of the Portuguese Movement called Mo-
dern School. A special importance was given to 
the organisation of learning work, to the orga-
nisation of the classroom space, to the develo-
pment of weekly activities, to the co¬operation 
work control system and to the social climate 
of democratic formation. The study shows that 
the fact of to have in the pedagogic context a 
class diary and some time allocated to the we-
ekly co-operation board, allow to do a life and 
a work class regulation, that helps the students 
socialisation process and the development of 
new ways of co-operation among them. In other 
side, the work context was easy-making and 
promoting the autonomy, the freedom and the 
responsibility, assuming a large importance in 
the personal, social and moral development of 
the students. In this way, it is believed that the 
human behaviour acquires sense according to 
the context. So, to understand the inter-relation 
of the different elements, it is necessary to un-
derstand the whole.

Ana Aparecida Franco Simon (2005)

A avaliação do rendimento escolar. 
Um estudo sobre as conseqüências 
de um Programa de Avaliação cen-
trado em testes padronizados no 
Estado do Paraná

Orientação: Prof. Doutor José B. Duarte

Este estudo analisou as concepções dos 
docentes das escolas públicas Estaduais do 
Estado do Paraná a respeito dos objecti-
vos da Avaliação do Rendimento Escolar 
AVA/PR-2002 e de suas implicações para a 
prática pedagógica. O estudo foi analisado 
a partir de “categorias definidas: Programa 
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de Avaliação do Rendimento Escolar AVA/
PR-2002, Resultados obtidos pela Avalia-
ção GO Rendimento Escolar AVA/PR-2002, 
Ações pedagógicas propostas após a divul-
gação dos resultados do AVA/PR-2002 e 
significado dos testes padronizados do AVA/
PR-2002”. A metodologia para o desenvolvi-
mento da pesquisa foi de cunho qualitativo, 
em função do problema que se investigou e 
das questões e objectivos que orientaram a 
investigação. Os pressupostos que - orienta-
ram a opção pela pesquisa qualitativa pren-
deram-se ao fato de que o estudo funda-
mentalmente consiste em uma investigação 
de carácter descritivo, através do registro 
de dados colectados durante o processo de 
investigação por meio da pesquisa de campo, 
junto à população alvo. A pesquisa foi re-
alizada em cinco escolas públicas estaduais 
de Ensino Fundamental, localizadas no mu-
nicípio de Curitiba - Estado do Paraná, que 
apresentaram baixo índice de desempenho 
escolar na Avaliação do Rendimento Esco-
lar por testes padronizados AVA/PR-2002. 
A população pesquisada constituiu-se de 
catorze docentes de 4.a e 8.a séries do En-
sino Fundamental e de uma Directora Ge-
ral de uma das escolas pesquisadas. Através 
da análise dos dados constatou-se que os 
objectivos da Avaliação do Rendimento Es-
colar por testes padronizados AVA/PR-2002 
não foram cumpridos em sua totalidade, ou 
seja, a Secretaria de Estado da Educação 
(SEED), órgão responsável pela aplicação da 
avaliação, não forneceu às equipes técnico-
pedagógicas das escolas, subsídios para que 
disponibilizassem condições de articular os 
resultados da avaliação com o planeamen-
to escolar; não capacitou os professores e 
não estabeleceu metas para que cada escola 
promovesse o desenvolvimento da cultura 
da avaliação, a qual deve estar direccionada 
para a melhoria da qualidade de ensino do 
Sistema Educacional. Consequentemente, 
não houve alterações significativas na prá-
tica pedagógica. Conclui-se com o estudo, 
que a Avaliação do Rendimento Escolar por 
testes padronizados contradiz a autonomia 

da escola, é controlada pelo Estado, é classi-
ficatória e visa somente resultados.

This study is related to state school teachers’ 
understanding about the goals of the scholastic 
yield evaluation in the state of Paraná, which 
is named AVA/PR-2002 programme, and the 
consequences for pedagogical practice. The stu-
dy is based on defined topics: scholastic yield 
evaluation AVA/PR-2002 programme, results 
in connection with scholastic yield evaluation 
AVA/PR-2002, pedagogical steps - which were 
proposed after the publication of AVA/PR-2002 
results and the real sense of standardized tests 
of AVA/PR - 2002. The methodology used for re-
search was bound up with qualitative features 
in view of the problem that was investigated 
as well as the question related to. The reason 
why the qualitative research was adopted is 
that the study is essentially an investigation 
of descriptive nature. Such investigation was 
based on data garnered by means of statisti-
cal research among the target population. The 
research was carried out in five state schools, 
all of which provide elementary education in 
Curitiba (State of Paraná) and performed ba-
dly during the scholastic yield evaluation for 
standardized AVA/PR-2002 tests. The target 
population comprises fourteen teachers of 4th 
and 8th grades in elementary education as well 
as one principal in charge of one researched 
school. Through the data in reference, it was 
verified that the goals of scholastic yield evalu-
ation for AVA/PR-2002 standardized tests had 
not been accomplished in their totality, i.e., the 
SEED-Secretaria de Estado da Educação, which 
represents the government body in charge of 
the evaluation, has failed to supply pedagogical 
staff with means to set up a linkage between 
the outcome of the evaluation and scholastic 
plans. In addition, the Secretaria de Estado da 
Educação (SEED) has failed to provide the tea-
chers with training and no goal has been set up 
in order to encourage the spirit of evaluation, 
which should be focused on permanent impro-
vement of the quality in the educational system. 
As a result, there was no significant change in 
pedagogical practice. The study concluded that 
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the scholastic yield evaluation by making use 
of standardized tests in conflicting to school’s 
autonomy, which is controlled by the States. As 
a matter of fact, the scholastic yield evaluation 
aims only for an increase in the statistics for the 
educational system. The quality of the educatio-
nal system has been neglected.

António Duarte Morais (2005)

Olhar fixo e mirada ausente. A Es-
panha representada nos manuais 
portugueses e o Portugal contado 
nos livros escolares espanhóis

Orientação:  Prof. Doutor António Teodoro

O presente estudo investiga as represen-
tações de Espanha que se encontram conti-
das nos manuais portugueses de História e 
de Geografia do 2.º Ciclo do Ensino Básico 
(5.º e 6.º anos) e, analogamente, a imagem 
de Portugal que aparece nos livros escolares 
espanhóis das disciplinas e anos de escola-
ridade equivalentes. A análise incidiu, sobre-
tudo, em alguns episódios que são comuns 
à História de Portugal e de Espanha, assim 
como as informações geográficas sobre o 
outro país que surgem nos livros analisados. 
Portugal e Espanha, dois países unidos pela 
sua geografia e com uma história paralela, 
mantiveram uma enorme separação afecti-
va e um abissal desconhecimento sobre o 
outro. Este estudo tinha como objectivo 
verificar se houve alteração da situação nas 
últimas três décadas, onde se registaram 
mudanças estruturais nos dois Estados. Ve-
rificou-se que, apesar de uma preocupação 
crescente sobre o “outro”, sobretudo no 
mundo académico e intelectual, continua a 
existir um olhar rígido sobre Espanha nos 
manuais portugueses. Do outro lado, cons-
tatou-se, uma pouca presença de Portugal 
nos livros escolares espanhóis. Apurou-se, 
também, que existem diferentes sensibilida-
des em relação a Portugal nas comunidades 
históricas espanholas, o que se traduz numa 
maior ou menor informação sobre o nosso 
país.

This study looks into the depiction of Spain as 
found in the Portuguese History and Geography 
schoolbooks of the second cycle of Basic School 
(5th and 6th grades), and correspondingly, the 
image of Portugal as it appears in the equiva-
lent Spanish schoolbooks. Overall, the analysis 
centred around some of the incidents that are 
common both to the History of Portugal and 
the History of Spain, as well as geographic in-
formation about the other country portrayed 
in the analysed books. Portugal and Spain, two 
countries united through geography and with 
parallel histories, have maintained an enor-
mous affective separation and an abyssal igno-
rance of each other. The aim of this study was 
to ascertain whether or not there has been any 
alteration in this situation in the last three de-
cades during which both states have undergone 
structural changes. Although there has been an 
increasing preocupation with the ‘other’, name-
ly in academic and intellectual circles, it was 
verified that Portuguese schoolbooks continue 
to display a stern perspective of Spain. On the 
other hand, Portugal was scarcely depicted in 
the Spanish books. In addition, it was establi-
shed that different feelings about Portugal exist 
among the Spanish historical communities, whi-
ch could mean that they possess more or less 
knowledge of Portugal.

Custódia Nunes Lopes (2005)

Ainda há professores felizes. Histó-
rias de vida de professores primá-
rios

Orientação: Prof. Doutor António Teodoro

O titulo desta investigação, Ainda há pro-
fessores felizes – Histórias de vida de pro-
fessores primários, contém um evidente 
paradoxo, neste início de século em que 
as intensas modificações na sociedade têm 
vindo a provocar efeitos profundos nas po-
líticas de educação e a criar para o trabalho 
docente novos contextos de grande comple-
xidade, com implicações na (des)motivação 




