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Recolhemos fundamentação teórica em di-
versos estudos que têm sido desenvolvidos 
no domínio da leitura e compreensão. Qui-
semos saber se o desempenho da compre-
ensão variava de acordo com a entrada da 
informação. Recorremos a dois processos 
diferenciados de entrada de informação, 
para analisar os níveis de compreensão: o 
texto lido e o texto escutado. Estudamos 
uma amostra constituída por alunos que fre-
quentavam o 4º ano de escolaridade, no final 
do ano lectivo 2005/2006, pretendíamos que 
o estudo traduzisse as competências adqui-
ridas no final do 1º ciclo. A análise dos re-
sultados indica que o nível de compreensão 
dos alunos no final do 1º Ciclo é melhor 
quando expostos à audição de um texto lido 
pelo professor, o que coloca deficiências nos 
mecanismos de aquisição da leitura e ajuda 
a clarificar o conjunto de actividades cogni-
tivas que estão envolvidas na compreensão 
de um texto.
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Reading – Comprehension: A study 
about reading and comprehension in 
fourth year students from primary 
school 

The present study tries to help understand ad 
perceive students difficueties in the comprehen-
sion of a written text.

We collected theorical argumentation in se-
veral studies which are being developed in the 
skills of reading and comprehension. We wished 
to know if the performance of comprehension 
changed, according to the acess of the informa-
tion. We investigated two different procedures, 
concerning information acess, in order to analy-
se the comprehension levels: reading and liste-
ning texts. We studied a sample formed by stu-
dents who attended the 4th form, in the end of 
the school year 2005/2006 because we would 
like the study to express the acquired compe-
tences in the end of the 1st cycle of studies.

The analysis of the results shows that the le-
vels of students understanding in the end of 
the 1st cycle is better when exposed to a text 
listening, read by the teacher, which appoints 
to deficiencies in the reading mechanism and 

helps to clarity the whole of cognitive activities 
which are envolved in the comprehension of a 
text.
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Formação e Docência no Ensino Supe-
rior: Práticas e Desencantos

Orientação: Prof. Doutor António Teodoro

Esta pesquisa objetivou investigar as con-
cepções didático-pedagógicas do professor 
de Ensino Superior, ocorridas no âmbito 
educacional nos últimos anos, analisar as 
práticas utilizadas na docência do ensino 
superior, levantar as dificuldades e os de-
sencantos sofridos por docentes envolvidos 
com o ensino na universidade. 

O trabalho processa-se, a partir de um 
estudo pautado no referencial de uma pes-
quisa teórica, e realizado com professores 
escolhidos aleatoriamente nas IES (Institui-
ção de Educação Superior), particulares, em 
uma parte da região do Nordeste da Bahia, 
no Brasil, tendo como população pesquisada 
quarenta e oito profissionais da educação 
dos cursos de Letras, Normal Superior, Ci-
ências Contábeis, Administração e Direito, 
consultados através de inquéritos, contendo 
vinte e oito questões que analisados propi-
ciaram reflexões relevantes, demonstrando, 
através desses resultados, como se equacio-
na a natureza da prática nessas instituições 
de nível superior, dessa região; seus sonhos, 
problemas e desencantos. 

Enfatiza também a necessidade do docente 
de nível superior buscar caminhos para a su-
peração das dificuldades, com: ética, estética, 
respeito às diferenças e o fazer pedagógico; 
reconstruindo o conhecimento na possibi-
lidade do fazer pensar e intervir, de forma 
lógica, eficaz e prática, pautando-se na inte-
gração relacional e na formação permanente 
mediante diferentes recursos.
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Docência.
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Training and Teaching in Higher Educa-
tion: Practices and disenchantment 

The aim of this research was investigating the 
pedagogical and didactic approaches carried 
out by Higher Education teachers until recently 
as well as analyzing their teaching practices and 
identifying their difficulties and frustrations. 

The work began with the theoretical research 
based on authors that studied the same issue 
and went on with a set of questions answered 
by 48 teachers of Colleges of Arts, Education, 
Accounting, Administration, and Law in two sta-
tes in Northeastern Brazil - and Sergipe. 

Their answers provided material for good re-
flections and understandment on they way they 
teach, on one had; on the other hand, they hel-
ped to define the profile of these teachers, their 
dreams and problems.

This research emphasized the necessity the 
college teacher has to look of ways so that he 
could overcome difficulties with ethics, taking 
into account differences and pedagogical ap-
proaches in his attempt to consider knowledge 
as something caused by thinking that by its turn 
makes him to be logical, efficient an practical 
and guides him towards his own integration and 
permanent process of personal development 
through different resources.
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A Professora do Ensino Primário no Esta-
do Novo: da mulher à funcionária pública

Orientação: Profª. Doutora Áurea do Car-
mo da Conceição Adão

O estudo A professora do Ensino Primário 
no Estado Novo tem como objectivo estu-
dar o lugar ocupado pela mulher na escola 
do ensino primário numa parte do período 
de governação de Oliveira Salazar.
Inicia-se o trabalho por uma perspectiva his-
tórica, ainda que breve, do ensino primário 
e sua evolução no contexto da ideologia vi-

gente. Seguidamente, foi feita uma aborda-
gem ao número crescente de mulheres no 
ensino durante este período, a sua carreira 
bem como a sua imagem aos olhos da socie-
dade. Para além da apresentação dos deveres 
e das funções atribuídas à professora como 
profissional e como educadora, algumas des-
tas mulheres ainda tiveram oportunidade de 
desenvolver a sua actividade redactorial na 
revista Escola Portuguesa. Este é o objectivo 
do Capítulo III desta dissertação de Mestrado.

A problemática deste trabalho incide es-
sencialmente na formação que a mulher ti-
nha para ser professora e simultaneamente 
na sua preparação para ser esposa, mãe e 
dona de casa. Ao contemplar estas verten-
tes, a formação que a mulher recebia tinha 
também como objectivo a transmissão dos 
ideais políticos do Estado Novo. Em termos 
comparativos, pelas suas qualidades pesso-
ais e profissionais, muitas destas mulheres 
foram homenageadas particular e publica-
mente, sendo condecoradas com a Ordem 
da Instrução Pública na cerimónia oficial que 
contava com a presença do Presidente da 
República e das mais importantes entidades 
públicas que representavam o Estado portu-
guês. Esta cerimónia realizava-se anualmente 
no dia 10 de Junho, Dia da Raça, actualmente 
Dia de Camões e das Comunidades Portu-
guesas.

Foram trabalhadas fontes primárias e ou-
tros estudos secundários. Das fontes docu-
mentais utilizadas neste trabalho salientam-
se alguns documentos oficiais, guardados no 
arquivo Histórico do Ministério da Educa-
ção, bem como alguma imprensa escrita da 
época, da qual de destacam os vários jornais 
diários e a revista Escola Portuguesa, da res-
ponsabilidade da Direcção Geral do Ensino 
Básico.
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