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sua maior parte eram oriundas do concelho 
de Évora e de famílias humildes, daí, o seu 
desejo de concluir o Curso não para ficar 
em casa mas para exercerem uma profissão, 
como testemunham as entrevistas efectu-
adas a algumas das ex-alunas. Exemplos de 
trabalhos executados nas aulas de Oficinas 
e Desenho que se incluem em anexos, dão 
uma ideia das aprendizagens que constituí-
am, no seu conjunto, a base do Curso e do 
exame de aptidão profissional.

The Women’s Training Course was introduced 
by the Technical and Professional Education Re-
form Act of 1948 in order to replace all the 
existing technical courses of a traditional natu-
re specifically designed for women. Such cour-
ses were available to young women all over the 
country and in Evora the course was offered by 
the Escola Industrial e Comercial de Évora (Évo-
ra Commercial and Industrial School) from the 
1950/1951 academic year until 1974/1975. It 
was aimed at endowing young women with the 
skilis thought to be required to make them into 
good wives and mothers within the context of 
the family; they learned domestic science and 
home economics, cooking, clothes-making, em-
broidery and infant-care, besides other subjects 
of a more genera! nature, such as Portuguese, 
French, Mathematics, Geography, Shorthand Ty-
ping, and there were also extra-curricular ac-
tivities. The aim of this kind of training was in 
keeping with the overall policies of the Estado 
Novo (New State): the home was the sphere of 
action defined for young women, which was jus-
tified on biological grounds. As soon as they had 
successfully completed the Ciclo Preparatório 
(Middle School), young women could enrol on 
the course as students at the Industrial School. 
The majority of them came from the Concelho 
(District) of Evora, from humble families, and 
on completing the course they sought to get a 
job outside the home, as interviews conducted 
with ex-students bear witness. Examples of pie-
ces of work produced in the Handicrafts and 
Art classes are contained in the annexes and 
give a good overall impression of what was tau-
ght on the course and the requirements of the 
professional aptitude examination.

Luiz Hermínio do Nascimento (2005)

Programa de Formação Continuada: 
análise das implicações pedagógicas 
na prática docente

Orientação: Prof. Doutor Otávio Machado 
Lopes de Mendonça

Esta pesquisa tem como objeto de estudo 
a formação continuada para melhoria da prá-
tica docente. Investigar até que ponto essa 
formação gera mudanças no desempenho 
do professor constitui uma das questões de 
pesquisa. Utilizaram-se, como universo para 
o pretendido, escolas da rede pública esta-
dual do ensino fundamental no Município de 
João Pessoa/PB-Brasil, pertencentes ao Cen-
tro Paraibano de Educação Solidária-CEPES. 
Objectiva com esta investigação a opinião 
dos professores se o programa de formação 
continuada gerou mudanças nas suas práti-
cas pedagógicas e em que domínios ocorre-
ram essas mudanças. Os colaboradores da 
pesquisa foram 20 professores de 1.ª a 4.ª 
séries do ensino fundamental. A partir da 
utilização de um questionário com pergun-
tas fechadas e semi-estruturadas, obteve-se 
a coleta de dados cujos resultados condu-
ziram às discussões em torno das contri-
buições do referido programa. Tomaram-se, 
como aporte para as análises dos resultados, 
as investigações de estudiosos voltadas para 
essa questão tais como Nóvoa, Vera Candau, 
entre outros. Os dados obtidos destacam, 
entre as contribuições advindas do Progra-
ma de Formação Continuada, a melhoria da 
prática pedagógica com o percentual de 25%, 
integração do grupo, com 10%, esse mesmo 
percentual para o crescimento pessoal e in-
telectual. Num percentual de 50% das res-
postas dadas, verificou-se que houve evidên-
cias de contribuições advindas do referido 
programa. Tal resultado parece deixar claro 
que o Programa de Formação Continuada, 
embora de forma incipiente, atinge os seus 
propósitos no tocante a contribuir para a 
qualificação e melhoria da prática docente 
no universo pesquisado. 
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This research has as study object the conti-
nuous training for improvement of the educatio-
nal practice. To investigate to what extent that 
formation generated changes in the teacher’s 
acting it constitutes one of the research sub-
jects. They were used, as universe for the in-
tended, schools of the state public net of João 
Pessoa-PB-Brazil’s teaching fundamental muni-
cipal district, belonging to the Centro Paraibano 
of Education Solidary-CEPES. With this investi-
gation the aim is to know about the teachers 
whether the Program of Continuous Training 
generated changes in their pedagogic prac-
tices and in what domains those changes ha-
ppened. The collaborators of the research were 
20 teachers from 1st to 4th series of the fun-
damental teaching. Starting from the use of a 
questionnaire with closed and semi-structured 
questions, it was obtained the collection of data 
whose results led to the discussions around 
the contributions of the referred program. They 
were taken, as contribution for the analyses of 
the results, the specialists’ investigations gone 
back to that subject such as, like Nóvoa, Vera 
Candau, among others. The obtained data hi-
ghlight, among the contributions advindas of 
the Program of Continuous Formation, the im-
provement of the pedagogic practice with the 
percentile of 25%, integration of the group, with 
10%, that same percentile for the personal and 
intellectual growth. In a percentile of 50% of 
the given answers, it was verified that there 
were evidences of contributions advindas of the 
referred program. Such a result seems to leave 
clear that the program of continuous training, 
although in an incipient way, it reaches its pur-
poses concerning the contribution for the qua-
lification and improvement of the educational 
practice in the researched universe.

Maria das Graças Teles Martins 
(2005)

Sintomas de stress em professores 
das primeiras séries do Ensino Fun-
damental. Um estudo exploratório
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Na sociedade atual, um dos temas que 
vem ocupando espaço para discussões, nas 
diversas áreas do conhecimento, é o stress. 
Muitas vezes, as condições de trabalho e as 
exigências impostas às pessoas, inclusive na 
profissão docente, pelas mudanças da vida 
moderna, são geradoras de stress. Exercer a 
actividade docente implica, para o professor, 
ter uma ocupação que exige certo grau de 
habilidade, preparo e conhecimento atuali-
zado, ao mesmo tempo que este profissional 
necessita praticar ações que desenvolvam 
as habilidades cognitivas, afetivas e sociais. 
Pretendeu-se conduzir as refIexões sabre o 
stress do professor procurando responder 
a determinadas inquietações, formulando o 
seguinte questionamento: Quais os sintomas 
de stress encontrados em professores que 
trabalham com as primeiras séries do Ensino 
Fundamental? O objetivo geral desta investi-
gação foi analisar os sintomas de stress em 
professores das primeiras séries do Ensino 
Fundamental, pertencentes a cinco institui-
ções públicas estaduais da Cidade de João 
Pessoa - Paraiba-Brasil. Para contemplar 
o objetivo geral, procurou-se verificar os 
principais sintomas de stress nos professo-
res, identificando a fase do stress em que os 
mesmos se encontravam. Procurou-se, ainda, 
avaliar a relação entre o tempo de serviço 
e a presença de stress e a relação entre a 
jornada de trabalho e a presença de stress. 
A metodologia utilizada, para a realização 
deste trabalho, foi de caráter exploratório e 
descritivo com uma abordagem quantitativa 
dos dados obtidos. A pesquisa caracterizou-
se num estudo de campo, fundamentada em 
um instrumento denominado “Inventario de 




