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the scholastic yield evaluation by making use 
of standardized tests in conflicting to school’s 
autonomy, which is controlled by the States. As 
a matter of fact, the scholastic yield evaluation 
aims only for an increase in the statistics for the 
educational system. The quality of the educatio-
nal system has been neglected.

António Duarte Morais (2005)

Olhar fixo e mirada ausente. A Es-
panha representada nos manuais 
portugueses e o Portugal contado 
nos livros escolares espanhóis

Orientação:  Prof. Doutor António Teodoro

O presente estudo investiga as represen-
tações de Espanha que se encontram conti-
das nos manuais portugueses de História e 
de Geografia do 2.º Ciclo do Ensino Básico 
(5.º e 6.º anos) e, analogamente, a imagem 
de Portugal que aparece nos livros escolares 
espanhóis das disciplinas e anos de escola-
ridade equivalentes. A análise incidiu, sobre-
tudo, em alguns episódios que são comuns 
à História de Portugal e de Espanha, assim 
como as informações geográficas sobre o 
outro país que surgem nos livros analisados. 
Portugal e Espanha, dois países unidos pela 
sua geografia e com uma história paralela, 
mantiveram uma enorme separação afecti-
va e um abissal desconhecimento sobre o 
outro. Este estudo tinha como objectivo 
verificar se houve alteração da situação nas 
últimas três décadas, onde se registaram 
mudanças estruturais nos dois Estados. Ve-
rificou-se que, apesar de uma preocupação 
crescente sobre o “outro”, sobretudo no 
mundo académico e intelectual, continua a 
existir um olhar rígido sobre Espanha nos 
manuais portugueses. Do outro lado, cons-
tatou-se, uma pouca presença de Portugal 
nos livros escolares espanhóis. Apurou-se, 
também, que existem diferentes sensibilida-
des em relação a Portugal nas comunidades 
históricas espanholas, o que se traduz numa 
maior ou menor informação sobre o nosso 
país.

This study looks into the depiction of Spain as 
found in the Portuguese History and Geography 
schoolbooks of the second cycle of Basic School 
(5th and 6th grades), and correspondingly, the 
image of Portugal as it appears in the equiva-
lent Spanish schoolbooks. Overall, the analysis 
centred around some of the incidents that are 
common both to the History of Portugal and 
the History of Spain, as well as geographic in-
formation about the other country portrayed 
in the analysed books. Portugal and Spain, two 
countries united through geography and with 
parallel histories, have maintained an enor-
mous affective separation and an abyssal igno-
rance of each other. The aim of this study was 
to ascertain whether or not there has been any 
alteration in this situation in the last three de-
cades during which both states have undergone 
structural changes. Although there has been an 
increasing preocupation with the ‘other’, name-
ly in academic and intellectual circles, it was 
verified that Portuguese schoolbooks continue 
to display a stern perspective of Spain. On the 
other hand, Portugal was scarcely depicted in 
the Spanish books. In addition, it was establi-
shed that different feelings about Portugal exist 
among the Spanish historical communities, whi-
ch could mean that they possess more or less 
knowledge of Portugal.

Custódia Nunes Lopes (2005)

Ainda há professores felizes. Histó-
rias de vida de professores primá-
rios

Orientação: Prof. Doutor António Teodoro

O titulo desta investigação, Ainda há pro-
fessores felizes – Histórias de vida de pro-
fessores primários, contém um evidente 
paradoxo, neste início de século em que 
as intensas modificações na sociedade têm 
vindo a provocar efeitos profundos nas po-
líticas de educação e a criar para o trabalho 
docente novos contextos de grande comple-
xidade, com implicações na (des)motivação 
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do professores, designadamente, no que diz 
respeito ao seu desempenho profissional. 
Com este trabalho não se pretendeu mas-
carar a realidade maior nem iludir ninguém, 
mas revelar alguns pontos da outra face da 
moeda. Assumiu-se, como ponto de partida, 
o entendimento de A. Nóvoa (1992) de que 
a profissão professor integra três dimensões 
- pessoa do professor, prática do pro¬fessor, 
profissão de professor - que interagem e que 
condicionam os processos de (in)satisfação 
profissional. O professor, antes de ser pro-
fissional, é uma pessoa que, para manter-se 
motivado, precisa atender minimamente à 
hierarquia das necessidades biológicas de 
segurança, materiais e de conhecimentos. 
Daí que não se possa isolar a pes¬soa, o 
professor e a profissão do contexto em 
que existem e se desenvolvem. A satisfação 
profissional constitui-se hoje como um dos 
problemas centrais da actividade profissio-
nal dos professores. De acordo com os re-
sultados obtidos no presente estudo, é de 
admitir que, no caso da profissão docente, 
a percepção de um trabalho mentalmente 
desafiante (aliada à disponibilidade das com-
petências necessárias para lidar eficazmente 
com ele), de um certo grau de autonomia, 
de relações interpessoais de apoio, de uma 
maior equidade nas recompensas, de um au-
mento do reconhecimento social e de uma 
melhoria nas condições gerais de trabalho, 
possam constituir factores conducentes a 
uma maior satisfação profissional. Quanto 
aos sentimentos experimentados pelos pro-
fessores, pode notar-se uma certa ambigui-
dade ou vacilação entre o optimismo e o 
pessimismo, alternando sentimentos posi-
tivos com negativos, embora prevaleça um 
certo optimismo, o que combate o burnout 
e o mal-estar docente a que se referem algu-
mas das investigações abordadas no quadro 
teórico deste estudo. Os professores são 
os protagonistas deste trabalho, pelo que 
se propôs uma metodologia que permitisse 
atingir esse objectivo. Optou-se pelas his-
tórias de vida, por possibilitarem conhecer 
os professores enquanto profissionais e en-

quanto pessoas, procurando, portanto, uma 
aproximação ao real concreto. As histórias 
de vida, presentes nesta investigação, foram 
contadas por um homem e duas mulheres, 
cuja formação de base é o Curso do Magis-
tério Primário, actual Curso de Professores 
do 1.º Ciclo do Ensino Básico.

The title of this research, “There are still ha-
ppy teachers - Primary Teacher’s life stories”, 
expresses an obvious paradox in the beginning 
of this century when intensive changes in so-
ciety have deeply changed educational politics 
and created new contexts of great complexity 
towards teaching activities, with implications 
in teacher’s motivation or lack of it, on what 
concerns their professional performance. With 
this report, we do not intend to cover up re-
ality or to deceive anyone but simply to unco-
ver some hidden points on this subject. As a 
starting point we take A. Nóvoa understanding 
that the teaching profession integrates three 
dimensions - the teacher’s individuality, the 
teacher’s practice and the teacher’s profes-
sion - that interact and condition the process 
of professional (Dis)satisfaction. Before being a 
professional, the teacher is a person, who, to 
keep moti¬vated, has to pay attention to the 
hierarchy of biological needs for safety, material 
supplies and knowledge. Professional satisfac-
tion is nowadays a central issue in the teaching 
profession. According to the results obtained 
with this study, we must admit that on what 
teaching profession is concerned the perception 
of a mentally challenging work with a certain 
de¬gree of autonomy (together with availability 
of the necessary competences required to deal 
with it), interpersonal relationships of support, 
a greater equity of rewards, an en¬hancement 
of social recognition, and an improvement of 
general work conditions, might become leading 
factors of a greater professional satisfaction. As 
to the feelings experi¬enced by the teachers, a 
certain ambiguity and bias between optimism 
and negativism can be noticed, swinging from 
good to bad feelings - although a certain opti-
mism prevails, which helps overcome burnout 
and teaching awkward feelings, as shown by 
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the ap¬proached investigations the theoreti-
cal frame refers to. The teachers are the main 
performers of this report; for which reason we 
have pro¬posed a methodology that allowed to 
reach the goal. Lifetime stories allow asking for 
teachers’ lives to be approached and unders-
tood both as professionals and as individuals, 
seeking therefore, an approach to reality. The 
lifetime stories presented in this investi¬gation 
were recollected by a man and by two women, 
whose initial training was the Course for Prima-
ry Teachers at the School for Higher Education, 
presently the Course for Teachres of the 1st 
grade of Basic Education.

Delma Veloso Diniz (2005)

Uma leitura da prática docente: for-
mação “in loco” no Estado da Bahia

Orientação: Prof.ª Doutora Edna Gusmão 
de Góes Brennand

A universalidade do acesso à escola pú-
blica, em curto espaço de tempo, gerou a 
consequente necessidade de mais docentes, 
os quais, segundo as avaliações institucio-
nais, não conseguem promover um ensino 
de qualidade. Diante desse fato; o Gover-
no do Estado da Bahia implantou o Progra-
ma Educar para Vencer, composto por seis 
projectos educacionais, destacando-se o 
de Regularização do Fluxo Escolar de 5.a 
a 8.a Séries, numa tentativa de corrigir os 
altos índices de distorção idade/série e me-
lhorar a qualidade do ensino publico. Para 
isso, fez-se necessário adoptar uma política 
de formação continuada em serviço para os 
docentes, tentando minimizar e/ou corrigir 
as falhas decorrentes da má formação pro-
fissional. Essa problematização permitiu a 
elaboração deste trabalho, que objectivou 
identificar as possíveis mudanças ocorridas 
na prática pedagógica e postura profissio-
nal dos docentes. Pesquisar, analisar e re-
fletir sobre essa alternativa pedagógica nos 
permitiu identificar os avanços alcançados 

pelos docentes e os passos futuros dessa 
modalidade de capacitação. Para isso, recor-
remos à fundamentação teórica ancorada à 
formação docente dos autores John Dewey, 
Bourdieu, Giroux, Paulo Freire, António Nó-
voa, entre outros. A pesquisa empírica foi 
realizada com dez docentes, que atuam nas 
classes da capital e do interior do Estado da 
Bahia, através de entrevistas semi-estrutu-
radas, análise documental e observação das 
capacidades, que forneceram subsídios rele-
vantes para responder à seguinte questão: 
Como os docentes vêem a continuidade da 
sua formação através da modalidade da ca-
pacitação presencial em serviço?

The universality of the access to a public 
school, in a short period of time, provoked the 
necessity of more teachers, who according to 
the institutional evaluations could not promote 
a qualified teaching. Because of this, the Go-
vernment of the state of Bahia implanted the 
Educate to Win Program. This program is com-
posed of six educational projects, but the most 
important one is the Project of Regularization 
of the School Fluxe from 5th to 8th grades in an 
attempt to correct the high level of distortion of 
age/grade and improve the quality of the public 
teaching trying to minimize and/or correct the 
mistakes of the bad professional graduation. It 
was necessary to adopt a program of continued 
learning to the teachers, so they can work and 
study at the same time. This analysis permit-
ted the elaboration of this work and its objec-
tive was identifying the possible changes that 
occured in the pedagogic practice and in the 
professional posture of the teachers. Searching, 
analyzing and reflecting about this pedagogic 
alternative permitted to identify the progress 
reached by the teachers and the next steps of 
this kind of learning. We went over the theo-
retical research based on the knowledge given 
by the authors John Dewey, Bourdieu, Giroux, 
Paulo Freire, António Nóvoa, among others. The 
empirical research was made with ten teachers 
that work with groups from the town and the 
country of Bahia, through semi-structured sur-
veys, documentary analysis and observation of 




