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inquérito por questionário, o que permitiu com-
parar os conhecimentos e atitudes dos alunos 
face ao tema em questão e ao tipo de escola 
que frequentavam. Todavia, antes deste enfoque 
mais quantitativo, procedemos à realização um 
inquérito por entrevista aos alunos baseado 
num guião com perguntas abertas, com o qual 
apreendemos as representações quanto às suas 
vivências na escola e na relação pedagógica. Esta 
informação de carácter qualitativo permitiu-nos 
um melhor entendimento dos sentimentos dos 
alunos, das suas emoções e do seu entendimen-
to relativo ao percurso escolar, dados estes que 
vieram ao encontro de outras informações re-
colhidas anteriormente a partir da realização 
individual de composições escritas.

Pela interpretação dos dados inferimos que 
havia, efectivamente, uma relação entre os facto-
res que caracterizavam as escolas e o desenvol-
vimento pessoal do aluno. Na análise das com-
posições, considerámos igualmente ter obtido 
indicadores que permitiram demonstrar que o 
medo social, vivenciado pelos alunos, interferia 
no seu desenvolvimento pessoal.
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The role of the social fear in the personal 
development of the students

Produced in the scope of the search line education 
and human development, of the masters in educa-
tion of Universidade Lusófona de Humanidades e 
Tecnologias the target of this work consisted in the 
identifi cation of the social fear and the social edu-
cational conditions in the personal development of 
the students that attended the primary school in the 
inner north of Portugal. While in the approach of the 
personal development we situated in the sphere of 
authors and current pshycology and sociology áreas, 
sometimes the concept of social fear implied the re-
source to the proposals of emotional sociology , and 
in the end the comprehension of school contexts, it 
arose the mobilization of some theories with educa-
tional administration and organization. 

To obtain datas that permit to fi nd some answers 
to our search questions, we defi ne as target of analy-
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O papel do medo social no desenvolvimento 
pessoal dos alunos
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Produzido no âmbito da linha de pesquisa 
Educação e Desenvolvimento Humano, do mes-
trado em Educação da Universidade Lusófona 
de Humanidades e Tecnologias, o objectivo ge-
nérico deste trabalho constituiu na identifi cação 
do papel do medo social e das condições so-
ciais e educativas no Desenvolvimento Pessoal 
de alunos que frequentavam escolas do 1º ciclo 
no interior norte de Portugal. Enquanto que na 
abordagem ao desenvolvimento pessoal nos 
situámos na esfera de autores e correntes das 
áreas de conhecimento da psicologia e da so-
ciologia, por sua vez o conceito de medo social 
implicou o recurso às propostas da sociologia 
das emoções e, por fi m, a compreensão dos con-
textos escolares sugeriu-nos a mobilização de 
algumas teorias da administração e organização 
educativas.

Para obtenção dos dados que nos permitiram 
encontrar algumas respostas para as nossas per-
guntas de investigação, defi nimos como objec-
to de análise os alunos provenientes de meios 
sociais, culturais e espaciais diferenciados. Nas 
duas escolas seleccionadas optámos por turmas 
de meios distintos (rural e urbano), assim como 
tivemos em consideração o facto de serem tur-
mas em fase terminal de ciclo, com a particula-
ridade de terem experienciado diferentes pro-
fessores ao longo de quatro anos. Esta situação 
evidenciou uma variedade de representações de 
ensino e de docência, distintas relações de afec-
tividade com os professores e seus redundantes 
efeitos.

Na investigação aplicou-se um conjunto di-
versifi cado de procedimentos, dando forma ao 
que metodologicamente se designa por estudo 
de caso de observação. Privilegiamos a análise 
de dados provenientes da administração de um 
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sis the students from social and cultural different 
spaces. In the two chosen schools we opted by clas-
ses of distinct means (country and city), as well as 
we had in consideration the fact of being in the last 
year of primary school with the fact of had different 
teachers during the four years. This situation showed 
a variety of performances in teaching, distinct affec-
tivity with the teachers and their effects. 

In this search we provide a diversifi cate ensem-
ble of procedures giving a shape methodologically to 
what we nominated by the case of abservation. we 
privileged the analyses of the items of administration 
with a quiz by questions that permit to compare 
the knowledges and attitudes of students faced with 
the theme in question and the type of school they 
attended. Although, before this more countable focus, 
we proceded to the performance of a quiz by inter-
viewing the students with open questions, that we 
learnt the role about their way of living in school and 
in the pedagogical relation. This qualitative informa-
tion permitted us a better relation of students fee-
lings, and their emotions in their understanding due 
to their schooling, that came to the impact of other 
informations collected previously from the individual 
realization of compositions.

By the interpretation of datas we imply there was 
a relation of facts that characterized the schools 
and the personal development of the student. In 
the analysis of compositions we considered equally 
to obtain indicators that permitted to demonstrate 
social fear lived by students interfered in the develo-
pment of his personal one.

Keywords-personal development; social fear; types 
of school
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Didática televisual e os agentes da notícia: 
uma abordagem no tratamento da ima-
gem do Presidente Lula entre 2003 e 2005

Orientação: Prof. Doutora Maria Otília Telles 
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Este trabalho traz uma refl exão sobre os 
componentes da meta-narrativa jornalística nos 
quais foram produzidas mensagens cujos objeti-

vos foram os de construir imagens ‘positivas’ e 
‘negativas’ do Presidente Luis Inácio Lula da Silva, 
confi guradas pela Rede Globo de Televisão, des-
de a posse do seu primeiro mandato, em 2003, 
até a crise política dos escândalos do ‘mensalão’, 
em 2005. Através da Análise de Conteúdo pu-
deram ser evidenciados os elementos que, além 
de formatarem a notícia para o padrão televisi-
vo, destacaram as questões pertinentes entre o 
querer dizer e o poder dizer intensifi cadas na 
prática do jornalismo televisivo. O que foi con-
siderado como construção da imagem ‘positiva’ 
está circunscrito ao momento da posse, tendo 
como destaque a viagem da Caravana de Cae-
tés, que buscou enfatizar as origens humildes do 
Presidente. Em 2005, um ano antes das eleições 
presidenciais nas quais Luis Inácio Lula da Silva 
foi candidato à reeleição, houve a divulgação de 
clipes produzidos pelas agências de publicidade 
patrocinadas por partidos políticos ligados aos 
grupos conservadores, que utilizaram a Rede 
Globo de Televisão para propagar aos telespec-
tadores o discurso de que o presidente havia se 
desvencilhado das suas raízes, mudado sua pos-
tura ideológica e que seu governo tinha dado 
espaço para aliados corruptos, dando a entender 
que o Pres. Lula poderia estar envolvido em si-
tuações antiéticas, para que os eleitores não o 
reelegessem. Estas estratégias midiáticas, porém, 
não lograram êxito pois, o Pres. Lula foi reeleito 
em 2006. Os principais autores que inspiraram 
este trabalho foram: Foucault (2006), Baudrillard 
(1991, 1993 e 2000), Martín-Barbero (1993, 
1997 e 2001), Canclini (1998), Debord (1997), 
Mcluhan (1996), Vasconcelos (2006), entre ou-
tros. 
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Didactic and televisual news agents: an ap-
proach to treat the image of President Lula 
between 2003 and 2005

This work brings a refl ection about the compo-
nents of journalistic meta-narrative in which messa-
ges whose objectives had been to construct “positi-
ves” and ‘negatives’ images of President Luís Inácio 
Lula da Silva, confi gurated by the Rede Globo de 
Televisão, since the ownership of its fi rst mandate, 
in 2003, until the political crisis of the scandals of 




