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Maria Clara Correia Ferreira Lino
2007

No Fio do Tempo… O Ensino 
da Matemática no Estado Novo 
(1947-1968): 2º ciclo liceal

Orientação: Prof. Doutor Manuel Tavares

Esta dissertação versa sobre o Ensino da 
Matemática no 2º ciclo liceal, no Estado 
Novo (1947-1968). 

Apresentamos, em primeiro lugar, uma 
abordagem histórica do Estado Novo, nas 
suas múltiplas dimensões e, sobretudo, nos 
obstáculos por ele criados relativamente ao 
desenvolvimento económico reflectido, na-
turalmente, no Sistema Educativo. Privilegia-
mos, neste primeiro contacto, o problema 
da Educação no Estado Novo abordando as 
linhas essenciais das políticas educativas. 

Dado que o núcleo central da disserta-
ção é o ensino da Matemática, atribuímos 
importância primacial a todas as variáveis 
em torno das quais gira o ensino e didáctica 
desta disciplina, não esquecendo as grandes 
linhas epistemológicas que estruturaram e 
estruturam a respectiva instrução.

 Escolhemos um conjunto de categorias 
em função das quais se desenvolve a nossa 
metodologia, centrada na análise documen-
tal. Fazemos referência à reforma de 1936, 
mas apenas no sentido de uma breve com-
paração com a de 1947, essa sim, a que é 
o centro do nosso estudo, assim como, os 
programas e respectivos princípios orienta-
dores, os manuais escolares, os exames, a 
opinião pública e o que de mais relevante 
se escreveu, na época, sobre essas questões. 
Não menosprezamos os testemunhos orais 
como documentos vivos, verdadeiras his-
tórias de vida profissional, enriquecedores 
desta dissertação. Estes testemunhos foram 
configurados em função das unidades de sig-
nificação e categorias previamente seleccio-
nadas. 

This thesis concerns the Teaching of Math-
ematics during the Estado Novo (1947-1968) 
in the second level of high school.

We begin by introducing an historical approach 
to the Estado Novo in its multiple dimensions, 
and above all in the obstacles which it obviously 
created regarding the reflected economical de-
velopment in the Educative System. During this 
initial phase we emphasize the problem with 
Education in the Estado Novo by covering the 
main lines of the educational politics. 

Considering that the core of this thesis is the 
teaching of Mathematics, we attribute primor-
dial importance to all variations around which 
the teaching and didactics of this subject re-
volve, not forgetting the major epistemological 
lines which structured then and still structure 
the respective teaching. 

We have elected a number of categories 
upon which our methodology is developed, and 
based on documental analysis. We refer to the 
1936 Reform but only as a brief comparison 
with the Reform which took place in 1947, the 
core of this study, as well as the programmes 
and respective guiding principles, the school 
manual, the exams, the public opinion and the 
most relevant material that has been written on 
these questions. Oral witnesses, in the quality 
of living documents, true stories of professional 
lives which have enriched this thesis, will not 
be left out. Such witnesses have been modelled 
in accordance with the previously established 
units of significance and categories.

Perpétua Angélica Porfírio
2007

Representações da Escola e  Atitudes 
Face à Aprendizagem
Um estudo no 3º Ciclo do Ensino 
Básico

Orientação: Profª Doutora Ana 
Benavente

Neste trabalho pretendemos melhorar a 
compreensão das relações existentes entre 
as representações que se vão construindo 
na Escola e fora dela e o modo como essas 
representações influenciam a socialização e 
a motivação dos alunos, bem como o pro-
cesso de ensino e aprendizagem. Tentamos 
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deste modo ajudar a esclarecer como é que 
a problemática da compreensão da Escola 
e dos seus objectivos são entendidos pelos 
alunos.

Para a realização do trabalho empírico, se-
leccionámos os alunos do 3º ciclo do Ensino 
Básico da Escola Secundária Jorge Peixinho 
do Montijo, constituindo três grupos, nome-
adamente do 7º, 8º e 9º ano. Auscultámos 
através de um inquérito como é que o modo 
como os alunos vêem a Escola e, em particu-
lar, as aulas se relaciona com as atitudes que 
têm face à aprendizagem.

Os resultados encontrados, resultantes da 
análise do material empírico, indicam que os 
diferentes modos de trabalhar com os alu-
nos geram diferentes imagens da Escola, que 
se articulam de modo convergente ou diver-
gente com as imagens construídas fora da 
Escola. Concluímos que as representações 
da Escola vão originar um diferente envol-
vimento de cada aluno nas aprendizagens e 
na vida escolar. Concluímos também que são 
os alunos do 7º ano os que mais frequente-
mente afirmam o seu sentido de pertença à 
Escola e às actividades escolares, o que nos 
conduz a uma profunda reflexão. 

The intent of this work is to better unders-
tand the existent relations between the repre-
sentations that are built inside and outside 
school and in what way students’ socialisation 
and motivation as well as the teaching and le-
arning processes are influenced by the referred 
representations. We also intend to clarify how 
students understand the school comprehension 
phenomenon and its objectives.

In order to carry out this empirical work, we 
selected junior high level students from the Es-
cola Secundária Jorge Peixinho do Montijo and 
constituted three groups, namely from the 7th, 
8th and 9th grades. We also studied, through 
an enquiry, the way students see school and 
classes in particular and the relations between 
that perception and their attitudes towards the 
learning process.

The results achieved during the analyses of 
the empirical material show that each different 
method used to reach students originates a di-
fferent image of the school. These images are 

articulated in a convergent or divergent mode 
in conjunction with those which are created out-
side of the school. We concluded that school re-
presentations originate a different involvement 
on the behalf of each student throughout their 
learning process and school life, and that 7th 
grade students are those who most frequently 
affirm their sense of belonging to school activi-
ties and to school in general. This fact leads us 
to a deep reflection. 

Ana Margarida Nozes
2007

A Dimensão da Afectividade na 
Relação Pedagógica: as representações 
de uma turma de 6ºano de uma escola 
EB 2/3 do Concelho de Loures

Orientação: Prof. Doutor Manuel Tavares

Enquanto professores deparamo-nos, dia-
riamente, com a desmotivação dos alunos 
face às tarefas escolares, com a indisciplina, 
sob as mais variadas formas, e com o conse-
quente insucesso escolar.

Ora, se a instituição Escola continua a não 
disponibilizar, por si só, a “poção mágica” 
para fazer face aos problemas vivenciados 
no terreno pedagógico, vamos fazer da Esco-
la um espaço que permita o conhecimento 
fluir livremente, aconchegado pelas veredas 
do amor, no papel de um “novo” modelo de 
professor – O Professor Afectivo.  Com a 
responsabilidade inerente ao papel de edu-
cador, sempre presente, o professor afectivo 
despe-se de regras, convenções e pressões 
e, numa espécie de simbiose pedagógica, leva 
a sua plateia de alunos a estender e a trans-
cender os sentidos, até ao limite do hori-
zonte da Vida, tornando-se inesquecível, sig-
nificativo, um pilar da existência, para todos 
os que consigo se cruzarem!                     

Através de um estudo de caso, num uni-
verso constituído por 23 alunos, de uma 
turma de 6º ano, pretendemos conhecer as 
representações que estes alunos têm acer-
ca da relação pedagógica que três das suas 
professoras estabelecem com os seus edu-
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