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Flávia Meneghini
2006

A Educação Básica no Brasil e em Por-
tugal. Uma análise comparada sobre as 
políticas definidas para os anos iniciais 
de escolarização

Orientação: Prof. Doutor António Teodoro

A investigação tem por objectivo analisar e 
compreender os contextos educativos so-
bre as políticas definidas para os anos ini-
ciais de escolarização no Brasil e em Por-
tugal. Tentando descortinar semelhanças e 
diferenças nos sistemas educativos, centrali-
za-se o estudo na legislação normativa e nos 
documentos programáticos que regem estes 
sistemas. As reformas educativas nos dois 
países surgiram com o intuito de dar rumo 
à situação actual da educação, pois que, em 
uma sociedade evolutiva, não se permite 
mais construir quadros comportamentais 
de incertezas e impressibilidades sobre a 
dualidade aprender e ensinar. Para explicitar 
a relação destas realidades, a pesquisa é de 
cunho comparativo e se baseia em dados 
documentais e programáticos dando ênfase 
à organização dos sistemas de ensino, obri-
gatoriedade e gratuidade, finalidades, qua-
dros teóricos, objectivos, conteúdos, currí-
culos, formação profissional, financiamentos, 
tipologia das instituições, e as alterações e 
continuidades que enlaçam o processo de 
ensino e aprendizagem do Brasil e de Por-
tugal. 
O trabalho aponta as diferenças entre as po-
líticas educativas nos anos iniciais de esco-
larização existentes nos dois países e indica 
o semelhante desejo de ambos na estrutu-
ração educacional do futuro, ou seja, uma 
educação de equidade e qualidade ao longo 
da vida, chave do acesso ao século XXI. 

The inquiry aims to analyze and understand the 
educative contexts on the political procedures 
destined to the first school years in Brazil and 
Portugal. It tries to unveil similarities and differ-
ences in both countries’ educational systems. It 
focuses on the study about normative legisla-
tion and programmatic documents which con-
duct these systems. Reforms in the educational 
systems in these two countries have appeared 
to offer guidance to the current situation, since 
no evolutional society allows us to build behav-

ioral frames filled with uncertainties and unpre-
dictable flaws over the duality between learn-
ing and teaching. In order to demonstrate the 
relationship of these realities, this research has 
taken a comparative feature and it has been 
based upon documentation and planning data 
by giving emphasis to the organizational sys-
tems, obligatoriness and their free-access, pur-
pose, theoretical proposals, objectives, contents, 
curriculums, professional training, financial aids, 
sorting institutions, and their modifications and 
continuities which interweave the teaching and 
learning processes in Brazil and Portugal. 
The work pinpoints the differences between 
the educational political procedures destined to 
the initial school years in both countries and 
points out the similar endeavor of both places 
to structure the education for the future, which 
means an equal and qualified education that 
will last throughout life — the key to the 21 
century success.

Geovani de Jesus Silva 
2007

A dança das identidades: dinâmicas e 
dafios no cotidiano dos jovens de pe-
riferia

Orientação: Prof. Doutor António Teodoro

Este trabalho de investigação, intitulado A 
Dança das Identidades: dinâmica e desa-
fios no cotidiano dos jovens da periferia, 
aborda o processo de identificação cambian-
te, transitório e efémero pelo qual os jovens 
da periferia do município de Porto Seguro-
BA têm transitado na pós- modernidade. O 
trabalho se desenvolveu com o objetivo de 
conhecer os jovens em seus diversos lugares 
e espaços de vivência, buscando entender a 
construção e ressignificação das suas iden-
tidades. Como metodologia, optamos por 
urna pesquisa qualitativa do tipo etnográfi-
co, onde estabelecemos uma relação entre 
cotidiano, identidade e lugares de vivência 
dos jovens da periferia na pós-modernida-
de, utilizando registros em diários pessoais, 
além de outras. O trabalho evidencia que os 
jovens transitam por diversas identidades, 
ora as incorporam, ora as resistem, confir-
mando, assim, o fim das identidades fixas e 
a ressignificação do sujeito moderno. Essas 
identidades trasladam o tempo inteiro, em 
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movimento constante, como se estivessem 
em urna festa móvel.

This research, Dancing of identities: dynamics 
and challenges in everyday life of young people 
in outskirts areas, approaches the process of 
changing, ephemeral and transitory identifica-
tion which is being experienced by young peo-
ple in outskirts areas from the county of Porto 
Seguro, today, in this so called post-modernity 
era. This work has been carried out with the 
main goal of perceiving the youngsters in their 
current life, emphasizing their relation to places 
and to the space in which they live, trying to 
understand the building and the re-signifying 
process of tbeir own identities. Methodologi-
cally, a qualitative approach, in its ethnographic 
mode, was chosen in order to establish a rela-
tion among the everyday life, the identity, and 
the places where young people experience their 
lives. The collecting data process carried out in 
this investigation included the personal diary 
and other. The results revealed that the young 
people investigated transit through various 
identities, sometimes incorporating, or resist-
ing, or confirming them. Those results lead us 
to assume the end of the fixed identities, which 
permit us to affirm that the modern subject un-
dergoes a process of re-signifying. Furthermore, 
the identities of those young people are in tran-
sit, all the time in a constant movement, as they 
were in a dancing party. 

Terezinha Camargo Magalhães
2007

Quem sou eu? O adolescente e seu 
olhar sobre si mesmo

Orientação: Prof. Doutor Óscar de Sousa

O autoconceito é o que a pessoa pensa so-
bre si mesma no âmbito cognitivo, compor-
tamental e avaliativo. Este estudo, de acordo 
com as questões formuladas, é exploratório, 
descritivo e correlacional e, quanto à di-
mensão temporal da pesquisa, é transversal. 
Os objetivos deste trabalho foram: estudar 
o autoconceito de adolescentes entre 12 e 
18 anos, na Cidade de Salvador — Bahia de 
acordo com a estrutura do questionário; de-
terminar os valores de autoconceito acadé-
mico, autoconceito não-académico, a auto-
estima e o autoconceito geral; e analisar a 

relação entre autoconceito na adolescência 
em função do sexo, da idade e da escola que 
frequenta. Foi utilizado o Questionário SDQ 
II — The Self-description Questionaire II 
(Marsh, 1990 b) composto por 102 itens, 
para medir o autoconceito em adolescentes. 
Três escalas do instrumento acessam o au-
toconceito académico: matemática, lingua-
gem e autoconceito escolar geral; sete esca-
las acessam o autoconceito. não-académico: 
habilidade fisica, aparência física, relaciona-
mento com colegas do sexo oposto, rela-
cionamento com colegas do mesmo sexo, 
relacionamento com pais, honestidade, esta-
bilidade emocional; e uma escala para medir 
a auto-estima. A soma das 11 escalas forma 
o total do autoconceito. O questionário foi 
traduzido e adaptado para Língua Portugue-
sa antes de ser aplicado. A amostra foi, por 
conveniência, composta por 214 adolescen-
tes entre 12 e 18 anos, com idade média 
de 14,8785 anos, sendo 106 estudantes de 
duas Escolas Privadas — que correspondem 
a 49,5% dos estudantes entrevistados — e 
108 alunos que estudam na Escola Pública 
— que correspondem a 50,5 % dos alunos 
entrevistados. Destes estudantes, 52,8 % são 
do sexo masculino e 47,25% são do sexo 
feminino. Os resultados deste estudo de-
monstram que os adolescentes pesquisados 
obtiveram valores de autoconceito acima da 
média de pontos, que não existem diferen-
ças no autoconceito entre alunos que estu-
dam na escola Pública vs. Privada. A análise 
de variância efectuada entre o sexo, o tipo 
de escola e os resultados no autoconceito 
geral mostram que não existe diferença es-
tatisticamente significativa nos grupos  em 
questão. Entretanto, no que se refere à ida-
de, a análise revelou variações associadas à 
idade dos participantes. 

Self-concept is one’s perception of oneself in 
cognitive, behavioral and evaluative terms. This 
study, according to the research’s objective, is 
exploratory, descriptive and correlational, and 
cross-sectional in terms of timeframe. The objec-
tive of this research were to study adolescents’, 
12 to 18 years of age, self-concept from the city 
of Salvador — Bahia, determine the values of 
their academic self-concept, non-academic self-
concept, self-esteem and general self-concept; 
and to analyze the relationship between adoles-
cents’ self-concept and sex, age and school they 
attend. This study utilized the SDQ II question-
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