
 

Universidade de Trás os Montes e Alto Douro 

Escola de Ciências Humanas e Sociais 

Departamento de Educação e Psicologia 

 

 

 

A EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DURANTE O ESTADO NOVO 

 

Dissertação de Mestrado em 1º e 2º Ciclos do Ensino Básico 

 

Autora: Andreia Martins Pereira 

 

Orientadores: 

 Professora Doutora Cristiana Maria Machado Abranches de Soveral e Paszkiewicz 

 Professor Doutor Carlos Alberto Magalhães Gomes Mota 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vila Real, 2018 

 



 

Universidade de Trás os Montes e Alto Douro 

Escola de Ciências Humanas e Sociais 

Departamento de Educação e Psicologia 

 

 

A EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DURANTE O ESTADO NOVO 

 

 

Dissertação de Mestrado em 1º e 2º Ciclos do Ensino Básico 

 

 

Autora: Andreia Martins Pereira Nº50882 

 

Orientadores: 

 Professora Doutora Cristiana Maria Machado Abranches de Soveral e Paszkiewicz 

 Professor Doutor Carlos Alberto Magalhães Gomes Mota 

 

Composição do Júri: 

 

Presidente: Professor Doutor Carlos Alberto Ferreira 

Arguente: Professora Doutora Ana Maria Bastos 

Orientador: Professor Doutor Carlos Mota 

 

 

 

Vila Real, 2018 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Relatório final, correspondente ao estágio de natureza 

profissional/ prática de ensino supervisionada, 

elaborado para a obtenção do grau de mestre em 1º e 2º 

Ciclos do Ensino Básico, de acordo com os decretos-lei 

n.º 74/ 2006, de 24 de Março e n.º 43/ 2007, de 22 de 

Fevereiro. Apresentado na Universidade de Trás-os-

Montes e Alto Douro, sob as orientações dos 

Professores Doutores Cristiana Soveral e Carlos Mota. 

 

 

 



 

 
   IV 
 

 

 

 

 

Dedicatória 

Dedico este trabalho a todos os que me apoiaram e me incentivaram a nunca desistir dos meus 

sonhos, principalmente: pais, irmã e o meu namorado Micael. 

 À minha avó, pelos bons e maus momentos que passámos juntas, fez-me crescer como 

pessoa, e ver o mundo de outra forma, obrigada por tudo! Olha por mim, por nós onde 

estiveres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
   V 
 

Agradecimentos 

Em primeiro lugar, agradeço do fundo coração, aos meus pais e avó, pelo constante 

apoio e incentivo, por todos os sacrifícios que fizeram por mim, sem vocês não tinha chegado 

até aqui. 

À minha irmã, por todos os conselhos que me deu, pela amizade, pelos sermões, pelo 

apoio, pelas conversas e desabafos, apesar de seres uma valente “chata” eu gosto muito de ti! 

Obrigada por cuidares de mim desde sempre e ajudado a atravessar esta importante fase da 

minha vida. 

Agradeço ao meu namorado e melhor amigo por todo o apoio emocional dado, em todos 

os momentos, em especial nos mais difíceis, obrigada pela paciência, carinho e dedicação! Não 

sei o que seria de mim sem ti! Obrigada por tudo, anjo! 

Quero agradecer às minhas amigas Raquel, Alexandra, Ana Cláudia, Verónica, Ana 

Alves e Cláudia, obrigada por estarem sempre comigo e pelo vosso constante apoio e amizade, 

sem vocês, este caminho seria bem mais difícil e monótono.  

Quero agradecer ao Professor Carlos Mota e Professora Cristiana Soveral, por me terem 

aceitado como vossa orientanda, e me terem ajudado com este trabalho, obrigada pela vossa 

paciência e dedicação. 

Agradeço à Professora Maria Gabriel Cruz porque, embora aposentada por doença, me 

indicou bibliografia e me deu várias ideias para este trabalho.  

Agradeço à Professora Maria José, por toda a sua dedicação e apoio constante ao longo 

do estágio, a sua amabilidade e sábios conselhos que vou seguir na minha vida! Obrigada por 

tudo! 

 

 

 

 



 

 
   VI 
 

 

Resumo 

No âmbito do Mestrado em Ensino do 1º e 2º Ciclos do Ensino Básico, o Estágio no 

2ºCiclo realizou-se entre outubro de 2015 e março de 2016. De outubro a janeiro realizou-se o 

estágio às disciplinas de matemática e ciências da natureza e de janeiro a março às disciplinas 

de português e história. Foi realizado a pares e alternando a lecionação da disciplina entre cada 

elemento, durante o tempo estipulado para a sua realização. O grupo com o qual tivemos o 

privilégio de trabalhar, na área de história e geografia de Portugal, era constituído por dezoito 

alunos, era heterogéneo a nível de idades e sexo. Neste trabalho, elaborado para a obtenção do 

grau de mestre em 1º e 2º Ciclos do Ensino Básico, propus-me realizar uma pesquisa sobre a 

vida da criança e principalmente a sua educação, durante o período político do Estado Novo.  

Está dividido em duas partes: a teórica onde analisei, no primeiro capítulo, o período 

político em questão, no segundo abordei a conceção e situação da criança em diversos aspetos 

da sua vida e no terceiro debrucei-me sobre a sua educação. A segunda parte é prática, descreve 

o Estágio em história. Começo por descrever o meio onde se localiza a Escola, caraterizo de 

uma forma breve a instituição e a turma e por fim apresento a minha prática de aulas 

supervisionadas na disciplina de história e geografia de Portugal, onde surgiu o tema para este 

projeto. 

  

Palavras – chave: Criança, história, Ensino, Estado Novo e Salazar.  
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Abstract 

The child's education during the Estado Novo 
 

In the scope of the Master's Degree in Primary and Secondary Education, the internship 

in the 2nd Cycle took place between October 2015 and March 2016. From October to January, 

the traineeship was given to the subjects of Mathematics and Natural Sciences and from January 

to March to the subjects of Portuguese and History. It was done in pairs and alternating the 

teaching discipline between each element, during the time stipulated for the accomplishment of 

the Internship. The group with which we had the privilege of working, in the area of History 

and Geography of Portugal, had eighteen students and was heterogeneous in terms of ages and 

sex. 

In this work, which was elaborated to obtain the Master's degree in 1st and 2nd Cycles 

of Basic Education, I proposed to conduct a research on the life of the child and especially his 

education during the «Estado Novo» political period. It is divided into two parts: the theoretical 

one where I analyze the political period in question in the first chapter, the second chapter deals 

with the conception and situation of the child in various aspects of her life and in the third 

section I consider her formal education. The second part is practical, describes the internship in 

History. I begin by describing the environment in which the School is located, I characterize 

the institution and the group briefly, and finally I present my supervised classes in the discipline 

of History and Geography of Portugal, where the theme for this project came about.  

 

 

Key words: Child, History, Teaching, «Estado Novo», Salazar. 
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Introdução 

O presente relatório de cariz dissertativo, peça fundamental para a conclusão do 

Mestrado em Ensino do 1º e 2º Ciclos do Ensino Básico, tem como objetivos contextualizar 

teoricamente a prática pedagógica realizada no Estágio no 2º Ciclo, com particular ênfase na 

história e geografia de Portugal; analisar os traços gerais do Regime político denominado 

Estado Novo; conhecer diversos aspetos da vida da criança naquela época; refletir sobre a 

educação da criança na escola; sistematizar a informação recolhida pelos alunos durante o 

Estágio no 2º Ciclo. 

O tema “A Educação da Criança no Estado Novo” surge com a prática do Estágio de 

Ensino Supervisionado, na disciplina de história e geografia de Portugal, com uma turma de 6º 

ano pertencente ao Agrupamento de Escolas Morgado de Mateus, em Vila Real.  

A Professora Cooperante de história e geografia de Portugal, no início da segunda parte 

do Estágio II, em janeiro de 2016, distribuiu, ao grupo de estagiários, as matérias a lecionar. A 

que me calhou em sorte, por ser a primeira a realizar o Estágio, foi o Estado Novo. Durante as 

duas primeiras aulas, as crianças mostraram-se interessadas em conhecer mais sobre a escola 

no tempo dos avós deles, assim, foi decidido, em conjunto com a turma, elaborar entrevistas e 

questionários para que eles pudessem interrogar e entrevistar os seus familiares que viveram na 

época de Salazar. Tal como os alunos, fiquei interessada em saber mais sobre a vida escolar e 

social da criança e surge, assim, a vontade de pesquisar e trabalhar sobre esta temática. 

 O meu relatório encontra-se dividido em duas partes importantes: a parte da 

fundamentação teórica e a parte prática. A fundamentação teórica engloba três capítulos: 

 Capítulo I – contextualiza o Estado Novo face à situação política vivida na 

Europa dessa época, procurando também explicar o Golpe Militar de 28 de 

maio. Por essa razão aborda-se o período da 1ª República em Portugal. O 

salazarismo é estudado nas suas várias vertentes procurando-se explicitar os 

aspetos políticos, sociais, económicos, culturais e outros. 
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 Capítulo II – procura deixar claro que a infância foi sendo encarada ao longo 

dos tempos de maneiras bastantes diversas. Para se perceber melhor a forma 

como as crianças eram vistas durante a ditadura, foco principal deste nosso 

capítulo, recua-se no tempo e dá-se uma visão geral das diferentes conceções 

de infância em períodos anteriores. 

 Capítulo III – debruça-se sobre a organização do sistema educativo no 

período que vai de 1933 a 1974, centrando-se mais a análise naquilo a que 

hoje se designa de Ensino Básico. Procuram perceber-se as razões ideológicas 

de diferentes medidas que foram tomadas e as estratégias utilizadas para um 

melhor doutrinamento favorável ao regime. 

 

 

 

 A Parte Prática diz respeito ao meu Estágio no 2ºCiclo. É apresentada a instituição 

onde o mesmo ocorre, é feita uma caraterização da turma e, por fim, é redigido sobre cada 

aula da Prática de Ensino Supervisionada.
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1- Fundamentação Teórica 

1.1) Capítulo I – A situação política no Estado Novo 

            O presente capítulo tem como objetivo abordar, de uma forma sucinta, os aspetos que 

mais marcaram o Estado Novo (ou ditadura salazarista) para que, posteriormente, possa 

debruçar – me sobre a educação da criança nesse período. 

 

O Estado Novo foi um regime político que se iniciou no ano de 1933 e terminou em 

1974. Porém, a ditadura propriamente dita, terá começado a 28 de maio de 1926 devido ao 

Golpe Militar. 

 Antes de descrever este período é necessário entender a situação política na Europa. 

Segundo Rosas (1992), nos inícios do século XX, sobretudo na Europa, foi possível 

contemplar uma “crise do sistema liberal”, que por sua vez vai originar 

problemas económicos, novos grupos sociais, redefinições políticas oriundas da 

divisão de poderes e ainda a incapacidade de controlar as “instituições liberais” 

que surgiam e tentavam constituir-se como alternativas face ao capitalismo 

existente. Assim surge a teoria do autoritarismo conservador, para travar o 

sistema liberal.  

Podemos verificar na Europa um surto de experiências autoritárias:  

 

“Da ditadura precoce de Sidónio Pais em Portugal (1917) até 

à ditadura imposta pelo Rei da Roménia, em 1930, sucedem – se a 

regência de Horthy na Hungria e a ditadura régia na Bulgária (1919), 

a chegada ao poder de Pilsudski na Polónia (1920), a marcha fascista 

sobre Roma (1922), o regime de Primo de Rivera em Espanha (1923), 

a ditadura do general Panglos na Grécia, o 28 de maio em Portugal 

(1926) ou a ditadura real na Jugoslávia (1928)”. (Rosas, 1992, p.11) 
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 Mota 1(2010) descreve esses regimes fascistas como “(…) regimes de direita, 

conservadores nos costumes, partidários da disciplina, autoridade do “Chefe”, 

antidemocráticos, sem liberdade de expressão de pensamento e de partido único” (…).(s/p.) 

Em Itália, Mussolini, desenvolve o fascismo, o que vai inspirar o regime nazi de Hitler, 

na Alemanha, e o regime “corporativo” de Salazar, em Portugal. 

Em Portugal, antes da ditadura, viveu-se a Primeira República (1910-1926). 

De acordo com Oliveira Marques (1995), quando a República foi instaurada, em 1910, 

foi nomeado, pelo Partido Republicano, um governo provisório que conseguiu cumprir alguns 

dos objetivos principais a que se propôs no início, tais como assegurar o novo regime, controlar 

a ordem pública interna e também obter o reconhecimento por parte das potências estrangeiras. 

Mas a tarefa de manter a Primeira República não estaria a ser fácil, para o Governo Provisório, 

uma vez que na Europa ainda predominavam as monarquias. Assim, teve que travar várias 

tentativas de revolução a nível social e afastar os “ventos monárquicos” que continuavam a 

soprar. Porém foram surgindo conflitos entre os republicanos devido a desentendimentos 

relativos à forma de levar a República avante. Uns queriam uma “via mais radical e 

revolucionária” outros uma “maior moderação” nas medidas a impor. Estas rivalidades foram 

– se agravando, traduzindo-se em diferentes partidos políticos (Partido Democrático; Partido 

Evolucionista e o Partido União Republicana). A população mostrava-se dividida perante esta 

situação. Quando se deu a Primeira Guerra Mundial, Portugal, devido a vários interesses, 

participou na Guerra ao lado dos Aliados. Com isto gerou mais conflitos internos e de graves 

consequências, como inúmeros mortos e feridos e a escassez de bens alimentares.  

 

 

 

 

 

                                                           
1  Carlos Mota, «Salazarismo, fascismo e regimes políticos afins», in A Página da Educação, edição N.º 190, série II, Outono 

2010. 

http://www.apagina.pt/?aba=7&cat=539&mid=2


    
 A Educação da Criança durante o Estado Novo 

 
   - 5 - 
 

Saraiva (1999) afirma que a Primeira República foi vista de maneira diferente por 

diversas pessoas. Para umas foi um “período totalmente negativo, que substituiu a autoridade 

pela demagogia”, para outras, “foi uma época de agitação fecunda e criadora que fez a 

primeira experiência democrática”. (p.355)  

  

“O período de 1920 a 1926 foi a fase mais agitada da história 

da Primeira República. Em 1920 passaram pelo governo oito 

ministérios. Do ano seguinte foi a noite sangrenta de 19 de Outubro, 

em que foram assassinados alguns políticos de grande destaque, entre 

eles, António Granjo, o Presidente do Ministério (...). Os partidos 

imputaram-se mutuamente a responsabilidade ou a cumplicidade no 

crime, que teve imensa e indignada repercussão nacional. (…) as 

questões financeiras, económicas e sociais tinham-se agravado muito 

(…) a moeda desvalorizou –se (…). 

As dissidências mais avançadas do Partido Democrático 

decidiram recorrer a um golpe militar.” (Saraiva,1999, p. 353-354) 

 

Segundo Ramos, Sousa e Monteiro (2015) no dia 28 de maio de 1926, um importante 

general português, Gomes da Costa, deu início a uma revolta em Braga, onde uniu forças 

militares para rumarem a Lisboa e assumirem o poder. Este general contou com o apoio do 

almirante Mendes Cabeçadas, presente em Lisboa, do comandante Filomeno da Câmara, 

presente no Porto e do general Carmona, em Évora.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura nº 1 – General Gomes da Costa.  

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Manuel_Gomes_da_Costa.  

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Manuel_Gomes_da_Costa
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Estes, não se encontravam coordenados mas atingiram o objetivo de implementar uma 

ditadura militar em Portugal. Não houve lutas e a maioria da população aplaudiu esta mudança. 

Assim, Mendes Cabeçadas ascendeu a Presidente da República mas não foi por muito tempo. 

Oliveira Marques (1995) refere que, através de um Golpe de Estado, o General Gomes da Costa 

assumiu a Presidência da República. Porém a sua incapacidade política colocou-o fora do cargo. 

O general Óscar Carmona foi nomeado para Presidente da República, cargo que ocupou até 

1951, ano da sua morte. 

 

Na sequência do Golpe Militar, Saraiva (1999) refere a existência de divergências 

políticas que modificavam a ordem pública. “ (…) todo o contacto com os homens que nos anos 

anteriores tinham governado o País era suspeito. Foi estabelecida a censura prévia à 

imprensa, exercida por comissões militares.” (p.356) 

Saraiva (1999) afirma que devido à incapacidade do governo de alterar o mau estado 

económico do país, foi convidado, em 1928, para ministro das finanças, o Professor Doutor 

António de Oliveira Salazar, professor de Economia na Universidade de Coimbra, com trinta e 

nove anos na altura. Quando tomou posse afirmou «Sei bem o que quero e para onde vou». 

(p.357) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nº 2 – António de Oliveira Salazar. 

Fonte: http://visualizingportugal.com/image-of-antnio-de-oliveira-salazar/. 

 

 

http://visualizingportugal.com/image-of-antnio-de-oliveira-salazar/
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Tal como refere Oliveira Marques (1995), quando António de Oliveira Salazar aceitou 

o cargo de Ministro das Finanças, em 1928, fez duas exigências principais: a primeira seria 

poder controlar financeiramente todos os ministérios e a segunda ter o poder de vetar, ou seja, 

de votar contra os orçamentos propostos por outros ministérios.  

 

 

 

 

 

 

Figura nº 3 – Discurso de Salazar quando toma posse do cargo de Ministro das Finanças. 

Fonte: http://www.arqnet.pt/portal/discursos/abril01.html. 

 

O novo Ministro das Finanças adotou de imediato uma política de austeridade, tomando 

medidas para equilibrar a economia do país. Aumentou os impostos; diminuiu as despesas; 

aumentou as exportações; diminuiu os salários dos funcionários públicos; liquidou a dívida 

pública ao estrangeiro e aumentou as reservas de ouro nos cofres do Estado. Num espaço de 

dois anos, Salazar obteve um saldo positivo nas contas portuguesas. Com estes feitos, 

autointitulou-se líder da pátria e adquiriu um grande prestígio junto dos portugueses, que o 

consideravam como o Salvador da Nação. (Oliveira Marques, 1995) 

Ainda o mesmo autor sublinha que sempre que Salazar discursava para a nação, tentava 

passar a ideologia subjacente à sua forma de governar. 

Saraiva (1999) refere que em 1932, Salazar tornou-se Presidente do Conselho de 

Ministros e formou um governo com pessoas da sua confiança. “A primeira tarefa do novo 

governante foi a de substituir a situação revolucionária da ditadura por uma nova normalidade 

constitucional.” (p.357) 

 

http://www.arqnet.pt/portal/discursos/abril01.html
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Em 1933, foi publicada uma nova constituição, que estabelecia um novo regime político 

ditatorial ao qual se deu o nome de Estado Novo. Determinava quatro órgãos de soberania: o 

chefe de Estado; o Governo (poder executivo), a Assembleia Nacional (poder legislativo) e os 

Tribunais (poder judicial). A Assembleia Nacional aprovava as leis propostas pelo Governo 

que assim passou a ser o órgão de soberania com mais poder e a decretar a maior parte das leis. 

Nesta constituição ficou estabelecido que o funcionamento de partidos políticos não era 

permitido assim como o das sociedades secretas.   

“O funcionamento dos partidos políticos não foi autorizado. 

Para mobilizar a opinião eleitoral criou-se a União Nacional, que 

pretendia enquadrar todos os que quisessem intervir nas atividades 

políticas”. (Saraiva, 1999, p.358) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nº 4 – Cartaz propagandístico à Constituição de 1933. 

Fonte: http://restosdecoleccao.blogspot.pt/2010/06/constituicao-portuguesa-de-1933.html. 

 

 

 

 

http://restosdecoleccao.blogspot.pt/2010/06/constituicao-portuguesa-de-1933.html
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Para Rosas (1992) o Estado Novo criou organismos repressivos para limitar a liberdade 

de expressão e educar as mentalidades em favor do novo regime. Um desses organismos foi a 

censura prévia que já existia na Ditadura Militar mas que Salazar continuou a exercer ainda 

com mais pressão “sobre todas as publicações periódicas, sobre a rádio, sobre espetáculos 

(teatros e cinemas), obedecendo a instruções político-ideológicas precisas quanto ao critério 

dos cortes, dimanadas do Governo”. (p.126) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nº 5 – Censura ao jornal “Noticias da Amadora” de 21 de julho de 1970, usando o 

famoso lápis azul.  

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Censura_em_Portugal 

 

 

 

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Censura_em_Portugal
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Rosas (1992) descreve outro importante organismo criado, a polícia política, Polícia 

Internacional de Defesa do Estado, a PIDE, que era uma força repressiva dos opositores do 

Estado. Perseguia, interrogava e torturava de forma física e/ou psicológica os detidos para 

extorquir informações ou até “confissões” ou simplesmente para os intimidar. A PIDE tinha 

ligada a si uma rede enorme de informadores secretos, que podiam atuar em escolas, locais de 

trabalho ou “centros de convívio”. Prendia qualquer um “sem culpa formada” e sem mandato, 

com base em suspeitas ou a partir de denúncias, ou simplesmente para as intimidar. Esta polícia 

tinha a possibilidade de aplicar penas de prisão, até um ano, a quem entendesse e pelos motivos 

que considerasse oportunos. Os presos não tinham direitos. “Durante esse tempo os detidos 

podiam ser conservados incomunicáveis, sem visitas nem assistência dos advogados”. (p. 127) 

Oliveira Marques (1995) diz-nos ainda que a PIDE usava “prisões civis e campos de 

concentração – o mais famoso funcionou na Ilha de Santiago, em Cabo Verde, de 1936 a 1956, 

tornando-se o seu nome, Tarrafal, o símbolo do expoente máximo da perseguição política (…)” 

(p.651) 

 

 

 

 

 

 

               Figura nº 6 – Campo de concentração do Tarrafal em Cabo Verde. 

Fonte: http://www.nosgenti.com/?p=899 Adaptado em 21 de julho. 

 

 

 

 

http://www.nosgenti.com/?p=899


    
 A Educação da Criança durante o Estado Novo 

 
   - 11 - 
 

De acordo com Rosas (1992) foram ainda criados organismos corporativos que 

atendessem às “urgências” da agricultura, indústria e do comércio, os sindicatos nacionais e os 

grémios. (p. 135) 

Já para Ramos, Sousa e Monteiro (2009), seria através destes organismos que os 

cidadãos se deviam defender em conjunto, ou seja em cooperação uns com os outros, sob a 

vigilância do Estado. Estes organismos tinham a seu cargo “subsídios de invalidez e doença, 

pensões de velhice e abonos de família (…) financiados para o efeito por contribuições dos 

seus membros”. (p.70) 

 

“O plano do corporativismo nunca foi realizado. Foram 

sobretudo as corporações económicas que se desenvolveram, e 

mesmo essas só a um nível básico. Pequenas e sem muitos recursos, 

as organizações corporativas permaneceram submetidas aos 

funcionários de uma série de comissões, juntas, institutos públicos e 

tribunais que trataram de supervisionar as suas actividades (…). O 

seu alcance foi reduzido. Os sindicatos, por exemplo eram quase 

todos de Lisboa e Porto. (…) Os grémios (…) nunca incluiriam os 

pequenos produtores de alimentos e bebidas empregando menos de 

cinco operários, e as indústrias caseiras. No ensino da economia, o 

corporativismo manteve-se marginal, tal como na organização 

interna das empresas.”  

   (Ramos, Sousa e Monteiro, 2009, Vol.7 p.71) 
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Conforme Rosas (1999,) em 1936, surge a Legião Portuguesa, “milícia política armada 

(…) formação patriótica de voluntários destinada a organizar a resistência moral da nação e 

cooperar na sua defesa contra os inimigos da pátria, e da ordem, integrando-se no conceito de 

nação armada” (…) (p.152). 

Para Oliveira Marques (1995) a Legião Portuguesa era “uma organização paramilitar 

(…) os objetivos consistiam em participar na «cruzada antibolchevista» e em defender o 

«património espiritual da Nação» ”. 

 A Mocidade Portuguesa, outro organismo criado em 1936, “tem como principal 

objetivo formar homens de caráter”, considerando que a formação do caráter “está na base de 

toda a educação; que só depois de assegurada a formação do caráter se pode orientar a 

educação do rapaz no sentido de bem servir Deus, a Pátria e o próximo (…).” (Rosas, 1999, 

512) 

A Mocidade Portuguesa, para Oliveira Marques (1995), “era um grupo paramilitar de 

caraterísticas fascistas, modelado de acordo com os exemplos italiano e alemão, organização 

obrigatória que visava abranger toda a juventude escolar, do ensino primário à universidade. 

(…) Fundia alguns aspetos interessantes de escutismo com doutrinação política e religiosa.” 

(p. 649) 

Oliveira Marques (1995, p.650) descreve ainda que estas duas organizações inspiradas 

no modelo fascista utilizavam uniformes (camisas verdes e calções ou saias castanhas), faziam 

a saudação romana e utilizavam hinos e lemas.   

 

 

 

 

 

Figura nº 7 – Emblema da Legião Portuguesa                    Figura nº 8 –  Parada da Mocidade Portuguesa masculina 

 
Fonte: 

http://oslusonautas.blogspot.pt/2014/03/7-

efemerides-da-historia-lusofona.html 

Fonte: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Legi%C3%A3o_Portu

guesa_(Estado_Novo) 

http://oslusonautas.blogspot.pt/2014/03/7-efemerides-da-historia-lusofona.html
http://oslusonautas.blogspot.pt/2014/03/7-efemerides-da-historia-lusofona.html
https://pt.wikipedia.org/wiki/Legi%C3%A3o_Portuguesa_(Estado_Novo)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Legi%C3%A3o_Portuguesa_(Estado_Novo)
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 Para Mattoso (1998) neste tipo de regimes autoritários, é habitual o uso do discurso ideológico 

e propagandístico com o objetivo de transmitir ideias claras e incontestáveis. A intenção era 

levar a população a não resistir mas a obedecer às ordens, sem questionar nem levantar objeções 

como se fosse um processo natural, ou seja, um processo disciplinador das mentes. 

O mesmo autor afirma que no discurso de propaganda de Salazar, durante o Estado 

Novo, as ideias principais eram: 

-“A reinvenção do passado histórico num sentido nacionalista, 

tradicionalista e imperial; a ideia de um «renovar da tradição» (…) 

Nesta acepção, o Estado Novo não se limitaria a ser mais um regime 

político, mas a tradução institucional e ontológica do verdadeiro 

destino da nação. Atacá-lo era pô-la em causa: «tudo pela Nação, nada 

contra a Nação» (…) tornada instrumento central da propaganda do 

regime; 

- A criação de uma «identidade nacional» de fundo ruralista 

(…) fundamento da apologia do país «essencialmente rural e 

essencialmente pobre» (…) defesa de uma mítica família tradicional de 

essência rural (…); 

- A inspiração católica conservadora (…) a religião católica 

assumiria o papel de fundamento modelador das almas e dos 

comportamentos, mesmo quando se manteve o regime de separação do 

Estado e das igrejas; 

- O culto da «ordem», das hierarquias sociais e políticas 

tendencialmente estáticas, asseguradas pela autoridade natural e 

necessária do Estado forte: «manda quem pode, obedece quem deve» 

(…). 

(Mattoso, 1998, p.259 e 260) 

 

 

 

Figura nº 9 – Exemplo de propaganda ao Governo de Salazar. 

Fonte: http://restosdecoleccao.blogspot.pt/2012/05/propaganda-do-

estado-novo-5.html.  

 

 

http://restosdecoleccao.blogspot.pt/2012/05/propaganda-do-estado-novo-5.html
http://restosdecoleccao.blogspot.pt/2012/05/propaganda-do-estado-novo-5.html
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Assim, para Mattoso (1998), as linhas principais no discurso propagandístico resumem-

se em «Deus», «Pátria», «Autoridade», «Família» e «Trabalho». 

É através da propaganda que o regime, nas pessoas de António Ferro, Duarte Pacheco e 

Pedro Teotónio Pereira, entre outros, molda a mentalidade da população o que se torna simples 

pelo facto de esta ser “esmagadoramente camponesa, sem hábitos de disciplina e mecanização 

fabril, com uma escolaridade diminuta”. (Mattoso, 1998, p. 261) 

A figura 10 representa “Uma casa portuguesa”, cartaz editado em 1938 e distribuído 

pelas escolas, para assinalar o décimo aniversário da ida de Salazar para o Ministério das 

Finanças. Outros ficaram famosos, como os alusivos às comemorações do duplo centenário da 

Fundação e da Restauração, em 1940, e o mapa “Portugal não é um país pequeno”, editado em 

1934 pelo Secretariado de Propaganda Nacional e pensado por Henrique Galvão. Nele 

apareciam as superfícies das várias parcelas que constituíam aquilo que era denominado como 

o Império Colonial Português, sobrepostas a um mapa da Europa. (Sem autor, 2017, p. 4, 6, 7, 

8 e 9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nº 10 – Propaganda salazarista: “Deus, Pátria, Família: A trilogia da Educação 

Nacional”. 

Fonte: http://sinalmais.blogspot.pt/2006/02/propaganda-fascista-do-tempo-de.html. 

 

 

http://sinalmais.blogspot.pt/2006/02/propaganda-fascista-do-tempo-de.html
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O regime de Salazar tinha três principais objetivos em relação à política externa, 

segundo Mattoso (1998). O primeiro diz respeito à defesa da independência nacional em relação 

a Espanha e também à defesa do território continental de possíveis conflitos com outros países. 

O segundo prende-se com a defesa do património colonial dos outros países colonizadores que 

tinham ambições em relação às colónias portuguesas em África. E por último, defender a 

sobrevivência do regime salazarista face às vulnerabilidades existentes no sistema autoritário. 

Quando ocorreu a Segunda Guerra Mundial, Portugal manteve-se neutro e assim, pôde 

vender os seus produtos, como o volfrâmio, não teve despesas com armamento nem na defesa 

do território nacional. “As reservas de ouro atingiam níveis elevados, alicerçando a 

estabilidade monetária.” (Oliveira Marques, 1995, p.659) 

É importante referir a relação que o Estado Novo mantinha com a igreja católica. Para 

Saraiva (1995) “(…) o Estado e a Igreja assumem no salazarismo uma importância que 

ultrapassa amplamente o mero aspeto institucional (…). A igreja serviu de suporte a Salazar 

na sua subida ao poder e foi um apoio para a consolidação e evolução” do regime. António 

de Oliveira Salazar era católico praticante quando ascendeu a Chefe de Estado. (p.201) 

Conforme escreve Saraiva (1995) a Igreja Católica pedia algo em troca do seu apoio ao 

Estado, pretendia que as suas “reivindicações” fossem atendidas, por exemplo 

“reconhecimento da personalidade jurídica das corporações encarregadas do culto, e da 

liberdade de ensino religioso nas escolas particulares (…)” (p.203) 

Segundo Saraiva (1995), a Constituição de 1933 veio estabelecer uma separação entre 

o Estado e a Igreja a nível político, para limitar a liberdade religiosa. 
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Salazar estabelece direitos e liberdades aos cidadãos em relação às suas crenças, não 

podendo eles serem perseguidos e privados das suas práticas religiosas; Faz com que o ensino 

público se torne independente da Igreja; Também nesta Constituição é descrito que não há 

intromissão do Estado na Igreja e a Igreja não deve intervir em situações políticas. 

“A ocupação da chefia do governo por um dos mais 

proeminentes membros do partido católico do Centro dava-lhe 

garantias não só de respeito da sua atuação como até da 

recristianização da vida social e política. A igreja ganhava com isso 

crescente reconhecimento público, prestígio e capacidade de 

influência, tanto a nível da sociedade como a nível do Estado, onde 

muitos católicos adquiriram progressivamente papel de relevo político 

e ideológico.” (Rosas, 1992,p.206) 

 

Segundo Oliveira Marques (1995) durante a ditadura salazarista foi instaurado, em 

Portugal, um programa de obras públicas que visava não só melhorar as infraestruturas do país 

como evitar o desemprego em épocas de depressão ou estagnação económica. São exemplo 

dessas obras públicas a construção e reparação de estradas; a construção de pontes como a Ponte 

da Arrábida, no Porto, e a Ponte Salazar, em Lisboa, (hoje designada Ponte 25 de Abril); redes 

telegráficas e telefónicas foram expandidas; fizeram-se melhoramentos portuários (Lisboa e 

Leixões, por exemplo); construção de barragens para expandir a eletricidade pelo país; 

reparação e construção de escolas (todas as do chamado “Plano dos Centenários” são deste 

período); estádios; hospitais; tribunais e prisões; quartéis, estaleiros e restauro de monumentos.  

 

 

 

 

 

 

Figura nº 11 – Ponte Salazar, depois 25 de abril. 

Fonte: http://www.pentaxforums.com/gallery/photo-25-de-abril-bridge-32071/ 
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Segundo Oliveira Marques (1995), a partir destas obras públicas foi possível verificar 

desenvolvimento económico nas décadas de 50 e 60. Foi visível um aumento das exportações, 

devido principalmente ao início do processo de industrialização do país. Também nos produtos 

agrícolas e mineiros houve um aumento de exportações que mais tarde também se verificou nos 

têxteis. Outra consequência da expansão da indústria, da agricultura e do comércio foi o “surto 

demográfico”, a população aumentou. No entanto um elevado e significativo número de 

emigrantes e o começo das guerras em África veio alterar essa realidade. (p.662). “ (…) o 

período que vai de 1963 a 1973 corresponde em Portugal a um certo desenvolvimento em que 

se torna necessário recorrer de forma crescente à mão de obra feminina. Por outro lado, devido 

à emigração e à guerra de África, muitas mulheres portuguesas têm que educar sozinhas os 

seus filhos; (…) ”. (Ministério da Educação e das Universidades, sem data, p.12) 

Apesar de Salazar trazer algumas melhorias ao país, o número de opositores aumentou, 

segundo descreve Saraiva (1999). Este facto deu-se devido a várias restrições existentes como 

os direito políticos e as imposições praticadas por parte do Governo. 

 

Rosas (1992), descreve que, no ano de 1945, decorreu uma reunião com opositores ao 

regime salazarista. Dessa reunião surgiu o Movimento de Unidade Democrática (MUD), que 

tinha como objetivo representar todos os opositores do regime de uma forma cívica e legal. O 

MUD reivindicava condições para que as eleições seguintes fossem livres e “honestas”. No 

entanto o Governo não alterou a sua posição em relação às eleições. O MUD continuou a 

expandir-se, mais membros entravam para o movimento influenciando mais cidadãos que 

foram deslocados em forma de “comissões” para diferentes áreas do país. 

Ainda Rosas (1992) afirma que o MUD teve sucesso por vários motivos, um deles foi 

por marcar presença em protestos para reivindicar melhores condições de vida e de trabalho 

para a população. Outro fator para este movimento ser bem-sucedido foi o contexto político. 
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Durante a Segunda Grande Guerra e até cerca de 1949, Salazar teve que ser muito hábil 

para que o país não fosse politicamente boicotado como sucedeu em Espanha, contudo não 

conseguiu que fosse admitido nas Nações Unidas. Cá dentro começava a questionar-se mais o 

rumo da política que era seguida, havendo mais prisões de caráter político, sobretudo de pessoas 

que estavam ligadas ou simpatizavam com o partido comunista português. Assim a Oposição 

apresentou às eleições presidenciais de 1949 Norton de Matos, um general com alguma idade. 

Ao contrário do que se esperava a campanha foi por ele muito bem conseguida, chamando a 

atenção para os principais defeitos e problemas do regime. Manifestou mesmo a intenção de 

restaurar a democracia se ganhasse as eleições. Contudo ao verificar que estas iriam ser 

manipuladas resolveu retirar-se. (Oliveira Marques, 1986) 

Segundo Oliveira Marques (1995) em 1958, ocorreram as eleições presidenciais, 

Salazar faz com que Américo Tomás (Ministro da Marinha) se torne o candidato a Presidente 

da República. António Sérgio, destacado pensador que se opunha ao regime: 

" Esteve intensamente envolvido na preparação e na execução 

da candidatura presidencial de Humberto Delgado, mas já então mais 

convencido de que esta redundaria num golpe militar em vez de umas 

tranquilas eleições democráticas. (...)." (Mota, 2000, s/p) 

 

 No lado da oposição acaba por haver consenso em torno da figura do general, que em 

tempos anteriores até tinha estado com o regime.  

“ No plano de mobilização de massas, a campanha eleitoral do 

general Humberto Delgado não teve qualquer comparação com as 

anteriores. Tocou largas camadas da população até aí completamente 

à margem da política e penetrou, verdadeiramente, até ao âmago do 

povo.” (Soares, 2017, p.32) 

 

O candidato da oposição alcançou o apoio de uma grande parte da população, dadas as 

ideias que defendia e o seu carisma. O regime de Salazar receou cair perante as ações de 

Humberto Delgado.  

“ As oposições, depois de o denunciarem como um «general 

fascista», não tiveram remédio senão segui-lo. Delgado tornou-se o 

pólo de todo o descontentamento, dando-lhe uma presença nas ruas 

como não tinha tido antes nem voltaria a ter depois.”  
              (Ramos, Sousa e Monteiro, 2009, vol. 8.p.15)  
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Américo Tomás sai vitorioso das eleições fraudulentas que se realizaram. A oposição 

considerou que houve votos não livres, cadernos eleitorais que não correspondiam à realidade 

e que o verdadeiro vencedor das eleições teria sido Humberto Delgado. “O homem que dissera 

que se ganhasse as eleições presidenciais demitiria Salazar, obviamente (…)”(Alves, 2017, 

p.5), foi obrigado a sair do país, vindo mais tarde, de acordo com Maria José Oliveira (2015), 

a ser assassinado pela PIDE em Espanha, perto da fronteira com Portugal. 

 

“O abalo sofrido pelo regime foi tão forte que, após a 

campanha, a Constituição Política foi modificada, passando o 

presidente da República a ser eleito por um restrito colégio eleitoral, 

para evitar futuras crises.” (Saraiva, 1999, p.364)  

 

Salazar, conforme Ramos, Sousa e Monteiro (2015), quando assumiu o poder de 

Ministro das Finanças, deparou-se com as colónias em mau estado financeiro e económico e 

até a soberania portuguesa estava ameaçada uma vez que já se ambicionava a independência. 

Para reverter esta situação o Ministro das Finanças aplicou o chamado “Acto Colonial”, em 

1930, e uma nova legislação.  

“ (…) puseram termo à autonomia dos delegados do 

Governo e a concessões a companhias privadas, fazendo dos 

territórios unidades político-administrativas submetidas a 

Lisboa enquanto «império colonial», à francesa: tudo dependia 

do Governo, através do Ministério Colonial (…).O Acto 

Colonial reconhecia aos indígenas o direito aos seus usos e 

costumes, mas reservava ao Estado português a prerrogativa 

de os obrigar a trabalhar, quer como forma de satisfazer 

obrigações fiscais, quer como meio de contribuir para 

projectos de utilidade pública.” (p.658 e 659) 

 

Segundo Saraiva, (1999) assim que termina a segunda guerra mundial, os países 

vitoriosos fizeram com que na Carta das Nações Unidas estivesse incluída a “declaração formal 

do direito de todos os povos à autodeterminação” ou seja, os países (colonizadores) europeus 

atribuíram a independência às suas colónias, no entanto arranjaram um sistema de “cooperação 

económica e técnica” na troca de interesses. 
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Salazar recusou dar independência às colónias, afirmando que Portugal não possuía 

colónias mas “províncias ultramarinas”, era “um Estado pluricontinental e plurirracial” 

(idem, p.364 e 365).  

As colónias portuguesas querendo a independência, iniciaram, em 1961, segundo 

Saraiva (1999), uma revolta contra o Estado Português. A União Indiana (Goa, Damão e Diu) 

foi a primeira a querer a independência destes enclaves e saiu vitoriosa. A Guerra Colonial 

estava instalada. No mesmo ano de 1961 e em anos seguintes, foi em Angola, Guiné e 

Moçambique, que os confrontos com o exército português continuaram embora, sem 

conseguirem os seus objetivos. A guerra contudo agitou fortemente o governo português e a 

posição internacional de Portugal. 

 

No ano de 1968, Salazar, por motivos de saúde, foi substituído no seu cargo por 

Marcello Caetano. Este foi visto pelos portugueses como um sinal de esperança na mudança do 

regime, mas também sinal de receio de continuar com a ditadura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nº 12 – Marcello Caetano. 

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Marcello_Caetano. 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Marcello_Caetano
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Para Oliveira Marques (1995) este novo governante tomou medidas cautelosas, como 

chamar para Portugal todos os exilados, Mário Soares e o bispo do Porto são disso exemplo. 

Retirou alguns poderes à PIDE, passando a denominá-la Direção Geral de Segurança (DGS), 

diminuiu as atividades da censura e deu uma certa liberdade à Oposição. Aos cinemas e teatros 

também foi atribuída liberdade para representar peças com assuntos sociais. No entanto houve 

aspetos do regime salazarista, que Marcello Caetano não alterou como a constituição do 

governo: os ministros que Salazar nomeou mantiveram – se no governo de Caetano.  

 

Segundo Oliveira Marques (1995), foi a partir de 1972 e 1973 que se verificou um 

agravamento da situação do país: a Guerra Colonial mantinha-se, o exército português estava a 

ter algumas dificuldades sobretudo na Guiné, já havia um elevado número de mortos e feridos 

e as condições de continuar na luta eram reduzidas. O Governo português não cedia e 

continuava inflexível em entregar a independência às colónias; a liberdade cedida por Marcello 

Caetano no início do seu mandato terminou, voltando à rigidez do governo salazarista, com 

aumento da tensão social. 

Saraiva (1999) descreve que no dia 25 de abril de 1974, um movimento militar unido e 

rápido na sua ação pôs fim ao regime. O Governo rendeu-se e os seus representantes, como 

Marcello Caetano, Américo Tomás e alguns ministros foram presos e deportados para a Ilha da 

Madeira. Foi constituída uma Junta de Salvação Nacional presidida por António Spínola. Aos 

territórios coloniais foi prometida a independência, que em Angola e Timor (com muitos anos 

de diferença) tardou mais a chegar. 

Segundo Saraiva (1999) em junho de 1985, Portugal entrava oficialmente para a CEE 

(Comunidade Económica Europeia). Com esta ação, a vida dos portugueses veio-se a alterar 

em vários aspetos, podendo assim estar mais inseridos na comunidade europeia. 
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Em suma, segundo Mota (2010) Salazar: 

“Constitui um regime a que chama “Corporativo”. 

Faz do Presidente da República uma figura decorativa. 

Considera Portugal uno e indivisível do Minho a Timor. 

Aproxima-se de sectores conservadores católicos e 

monárquicos. Cedo explica a estes que não restaura a 

monarquia. Cria a polícia política, pratica o desterro de 

opositores, a censura à imprensa, o campo de concentração do 

Tarrafal, em Cabo Verde. (…)o salazarismo (como também é 

conhecido esse regime) foi uma espécie de fascismo sem 

movimento fascista. Salazar detesta multidões, tem uma voz 

desagradável e quer, essencialmente “ordem nas ruas e paz 

nos espíritos”. Consegue inventar uma variante de fascismo 

que foi, no essencial, um regime rural, com elevadas taxas de 

analfabetismo e pobreza. O futebol, a religião católica, o 

alcoolismo, serviram de escape à maioria da população. 

Salazar exerceu o poder de forma autoritária entre 1932 e 

1968. O “salazarismo sem Salazar”, já com Marcelo Caetano 

no poder, foi derrubado em 1974.” (s/p) 
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1.2) Capítulo II – A Criança no Estado Novo 

 

Neste capítulo irá ser abordada a história da criança durante o período do Estado Novo, no 

que diz respeito ao seu meio familiar e à sua importância na sociedade. 

“ (…) paradoxalmente, apesar de ter havido sempre 

crianças, (…) nem sempre houve infância, categoria social de 

estatuto próprio. A consciência social da existência da infância 

(…) é, com efeito, algo que começou a emergir com o 

Renascimento, para se autonomizar a partir do século das 

luzes.” (Sarmento, 2004, p.11) 

 

Antes de situar a criança no referido período, é importante ter vários aspetos em conta 

sobre as conceções de infância anteriores. 

Para Vilarinho (2000), foi entre os séculos XIII e XVII, que foi sendo preparado o 

terreno para a consciencialização da infância, enquanto período da vida com caraterísticas 

próprias. 

 Em Portugal é no século XII que há notícia do aparecimento do primeiro criandário, 

local onde eram acolhidas as crianças enjeitadas. (Serrão, 1971, Vol. I, p.743) Foi fundado por 

D. Beatriz, mãe de D. Dinis. “Outro Hospital de Meninos destinado a «criar os filhos das 

mulheres que os enjeitam» foi implantado em Santarém pela rainha Santa Isabel, em 1321.” 

(Silva, 1971, p.167) 

Esta tomada de consciência foi influenciada por alguns fatores, entre os quais, a 

reorganização do papel da família. Não podemos deixar de realçar que as diferenças que se 

foram verificando adquiriram maior relevância devido ao trabalho dos cientistas que pesquisam 

neste campo. 

“Na Idade Média, a infância estava profundamente ligada à 

vida do grupo que se constituía como um todo, e cuja segregação do 

conjunto era difícil e impensável. A criança era mais um elemento entre 

tantos outros que existiam na família, sem ser considerada membro de 

uma classe específica. O conjunto, ao qual modernamente damos o 

nome de «família», era algo indefinido e incluía uma grande 

heterogeneidade de elementos”. (Vilarinho, 2000, p. 22) 
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Segundo ainda a mesma autora (2000), a família nesta época era considerada um facto 

moral e social em vez de sentimental, sendo um espaço livre de rígidas rotinas familiares e 

aberta a amigos, criados, visitantes, entre outros. Desempenhava uma função pública com uma 

ação social bastante ativa. A criança não teria grande destaque no seio da família, antes era 

membro da mesma por motivos de sangue. 

 

“A infância de uma criança medieval e moderna não ia longe 

(…) as elevadas taxas de mortalidade obrigavam a criança e o 

adolescente a crescerem rapidamente (…) Vestiam-no como adulto, 

trabalhava como adulto e ia para a guerra como adulto. (…) Os 

casamentos entre «crianças» foram comuns no século XVI. (…) 

encontramos representações de alguns jogos infantis (…) crianças 

entretendo-se com o jogo do pião, jogando com arcos, paus e argolas, 

equilibrando-se em cima de andas e organizando mesmo regatas e 

torneios infantis. (…) As fontes literárias referem outros jogos, como 

da cabra-cega (…). (Pereira, 1999, p.657, 659, 665 e 666) 

 

 Para se ter uma ideia quanto à forma de pensar o casamento em Portugal no século XVII, 

basta lembrar que a “Carta de Guia de Casados” escrita por D. Francisco Manuel de Melo 

(1608-1666) é desta época. Nesta obra se aconselham os que querem constituir família a ter 

“proporção no casamento” e a mulher a alegrar-se e a rir-se, mas em casa!... 

Já no século XVIII, Vilarinho (2000) afirma uma nova mudança na posição da família 

face à sociedade. Emerge uma necessidade de proteger o seio familiar dos malefícios do meio 

social. Este novo pensamento diferencia espaço público de espaço privado, “restringe a família 

alargada e altera o relacionamento com as crianças”. (p.23) 

A criança intensifica os vínculos de afetividade com os pais e torna-se, ainda que num 

processo lento, o centro das atenções da família. Porém, não tinha ainda um estatuto relevante 

para a sociedade daí que surgem três conceções de infância: criança-medo, criança-transtorno 

e criança-brinquedo.  
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A conceção criança-medo está marcada pelo “legado da antiga teologia cristã” para o 

qual é um símbolo maligno uma vez que era fácil de corromper pelas forças do mal. As vontades 

e os desejos das crianças eram considerados “imorais” segundo as “normas morais e éticas 

dos adultos”. (p.24) 

No que diz respeito à criança-transtorno, segundo Vilarinho (2000), o conceito tem a 

ver com a opinião pública, pela qual a criança é vista como um “transtorno” ou “desgraça”. 

Sobretudo as crianças de “peito” eram consideradas um verdadeiro “fardo”, pois requeriam 

mais atenção no seio familiar. Isto afastava a mãe do pai e retirava à primeira tempo para se 

relacionar com o esposo. Esta posição era reforçada pelo grande gasto económico que os mais 

pequenos representavam para os pais, o que levava por vezes ao seu abandono. (p.24) 

Por último, a propósito da criança-brinquedo, Vilarinho (2000) afirma que esta era vista 

como “brinquedo ou máquina” com o qual os adultos interagem apenas pelo prazer que 

proporciona lidar com elas.  

“ (…) exemplos de diversas formas de mal-tratamento 

que vão desde a frívola corte francesa, em que os bebés bem 

ligados serviam de bola nos jogos entre damas (…) A restrição 

dos movimentos da criança com ligaduras bem apertadas era 

por vezes complementada com fazer-lhes ingerir opiáceos, 

vinhos e licores, com o fim de evitar que incomodassem os 

adultos com o choro.” (Pereira,1976, p.22) 

 

Este interesse desaparece quando as crianças deixam de ter graça para o divertimento 

dos adultos. 

Quando crescem, tornam-se seres sem vida própria com a obrigação de obedecerem 

cegamente às ordens dos pais austeros. 

 Em Portugal, Luís António Verney (1713/1791), na obra “Verdadeiro Método de 

Estudar”, defende que as mulheres devem estudar, sobretudo as mães de família, pois delas 

depende a educação dada aos filhos e o seu êxito futuro.  

                  “ No século XVIII, a família começou a manter a 

sociedade à distância, a confiná-la a um espaço limitado, 

aquém de uma zona cada vez mais extensa de vida particular. 

A organização da casa passou a corresponder a essa nova 

preocupação (…) Essa especialização dos cómodos da 

habitação, surgida inicialmente entre a burguesia e a nobreza, 

foi certamente uma das maiores mudanças da vida 

quotidiana.” (Ariès, 1981, p.265) 
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Conforme Vilarinho (2000), foi nos finais do século XVIII, que surgiu uma revolução 

de pensamentos a vários níveis da sociedade e especialmente no que diz respeito aos cuidados 

a ter com as crianças. 

“Rousseau (1712-1778), um dos mais proeminentes 

pensadores da época, foi o primeiro a ter uma conceção 

moderna da infância. Reconhecia a natureza específica da 

criança, sublinhava a sua dignidade, insistindo que ela tinha 

um lugar extremamente importante na vida humana e por isso 

tinha o direito de gozar a sua infância. A criança é um ser 

inocente, natural, deve ter liberdade de se expressar tal como 

é, e não ser corrompida pela sociedade.” 

 (Vilarinho, 2000, p. 26) 

  

              Ainda para Vilarinho (2000) Rousseau, entre outros no seu livro L´Éducacion (1722), 

foi transformando a mentalidade da sociedade, incutindo novos valores, novas ideias sobre a 

família, centrando-se no amor maternal. Com isto, não só a criança ficou mais reconhecida na 

sociedade como o estatuto da mulher e da mãe melhorou significativamente, passando a ter um 

papel fundamental na família.  

 A criança começa a ser vista como “fruto do amor conjugal” e era necessário 

protegê-la, educá-la, o que vai ser preocupação dos pais e do Estado. (p.27) 

 Ao longo dos tempos o instinto maternal foi-se desenvolvendo, algumas mães 

entregaram-se de corpo e alma a este seu papel, outras ofereciam resistência. 

 Para Vilarinho (2000), para além dos cuidados parentais à criança, seriam 

necessários cuidados médicos. Durante os séculos XVII, XVIII e XIX, a mortalidade infantil 

era muito preocupante. A principal causa de morte de bebés e crianças estaria relacionada com 

a dificuldade em arranjar “amas-de-leite”, por parte das progenitoras mais abastadas, e quando 

as encontravam as crianças podiam não receber a dedicação necessária. Já as famílias pobres 

teriam de procurá-las mais longe ainda, fazendo com que a ligação da mãe progenitora e a mãe 

de leite fosse dificultada.  

 Com o afastamento das verdadeiras progenitoras, as crianças ficavam carentes de 

afetos e a convivência com a “ama-de-leite” podia tornar-se um exemplo negativo, criando 

maus vícios e hábitos. (p.29)  
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 Vilarinho (2000) diz-nos que a ordem médica quereria alterar esta situação e 

melhorar as condições de saúde, de vida e de higiene. Era importante substituir as crenças em 

magia e superstições pela razão e ciência, dando à criança cuidados médicos. 

 Entre os séculos XVIII e XIX, surgem novos saberes e técnicas ligadas à criação, 

à educação, à amamentação da criança com o intuito de ajudar as famílias. A medicina, 

interessando-se mais pela criança, desenvolve também ela novos ramos que irão ajudar as 

famílias e também as crianças no que diz respeito à sua saúde. Assim surge o médico de família, 

que vem tirar o lugar a burlões e saberes dos vizinhos, e dar apoio aos pais no seu papel 

educativo. Esta aliança entre o médico de família e a própria família vai trazer vantagens para 

ambas as partes. O médico vê o seu trabalho revalorizado e a família, mais propriamente a mãe, 

vê o seu papel maternal a ser melhorado e aumentado, passando a ser “enfermeira doméstica” 

ao serviço do médico, a educadora principal, a dona de casa e símbolo da maternidade. (p.30) 

 Com a necessidade de proteger e educar a criança, segundo Vilarinho (2000), foi 

necessário criar espaços próprios com jogos e histórias educativas para a criança se desenvolver 

sem influência/presença do adulto mas, contudo, com a sua supervisão. É importante referir que 

estes serviços de saúde não estavam ao alcance de todas as famílias portuguesas, apenas as mais 

ricas e cultas, uma vez que as famílias populares não tinham o mesmo acesso ao discurso 

médico, também por grande parte delas serem analfabetas o que se tornaria um obstáculo. 

 

 Na perspetiva económica, Vilarinho (2000) afirma que as Nações tomaram 

consciência da importância da força que a população tem para a produção.  

 “ (…) o Homem tornou-se um bem precioso pela 

riqueza que produz e  pela manutenção do corpo militar dos 

Estados. (…) Assim, mortalidade excessiva, nomeadamente a 

infantil, a vagabundagem e a mendicidade são considerados 

problemas graves pois significam, numa primeira instância, 

uma perda na capacidade produtiva dos Estados.”              

                                         (Vilarinho, 2000, p. 31) 
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  Sendo assim, seria necessário “moralizar” a população para se tornar útil à 

sociedade. Era importante combater a improdutividade, uma vez que todo o ser humano seria 

indispensável à comunidade, incluindo todos os mendigos, crianças abandonadas e prostitutas. 

Batalhar contra os altos valores de mortalidade infantil seria também um dos obstáculos a 

ultrapassar. (p.32) 

 

 Segundo Vilarinho (2000), durante os séculos XVIII e XIX, a pobreza e outros 

problemas sociais vieram alterar a ordem pública e o desenvolvimento da sociedade. A falta de 

condições (económicas e sociais) estava no centro dos problemas, no entanto a população 

desviava a origem dos mesmos para as questões morais e culturais, centrando-os nas famílias 

mais pobres. Assim, era necessário criar medidas preventivas para resguardar os mais 

desfavorecidos. Isto significava que fossem protegidos “os costumes e a moral familiar” e 

medidas de integração para “potenciar o desempenho de um papel activo dos inúteis e 

abandonados”. Era essencial substituir as práticas de assistência que se centravam na oferta de 

um dom material, por conselhos para reforçar a autonomia da família. (p.34) 

 

 Ainda segundo esta autora, no que diz respeito às medidas preventivas, nelas se 

enquadram “os conselhos relativos às habitações, à economia doméstica e à educação moral da 

família”, onde estão inseridos os principais aspetos disciplinadores das famílias populares. 

Perante a sociedade, o papel fundamental da mulher no lar, seria o de “equilíbrio e moralização 

familiar”. Este cargo englobava a higienização da casa e as restantes tarefas domésticas, como 

também educar as crianças. Portanto se os maridos e crianças preferissem circular pelas ruas ao 

invés de estar em casa, a culpa seria da mulher/mãe. (p.35) 

 Era necessário prestar atenção à relação adulto/criança, uma vez que esta é objeto 

de controlo familiar e com uma elevada dependência dos adultos. Mudar a moralidade das 

famílias através da implementação de mecanismos de “vigilância direta” seria o primeiro 

passo. (p.35) 
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 No que diz respeito às famílias mais pobres, Vilarinho (2000) refere que os 

filantropos originaram as “Sociedades Filantrópicas” para prestarem auxílio e proteção às 

crianças em dificuldade, assim, estas sociedades vão permitir que se realize a transferência de 

cuidados de crianças desfavorecidas para as instituições privadas com fins humanitários. A 

filantropia e as instituições por ela formadas, são os primeiros mediadores entre o estado e a 

família. (p.36) 

 “Ainda que ligadas a uma ideologia semelhante, não 

devemos confundir habitações filantrópicas com habitações 

operárias fornecidas pelas empresas. Estas últimas conhecem 

um êxito incontestável e constituem uma melhoria considerável 

na habitação urbana de que o operário beneficiava, ou melhor, 

de que era vítima.” (Segalen, 1996, p.21) 

 

 Quando surge a Psicologia como disciplina autónoma, Vilarinho (2000) descreve-

nos que esta nova disciplina estuda e analisa comportamentos observáveis e quantificáveis, 

procurando assim distinguir-se da Filosofia. No desenvolvimento desta área surge um espaço 

relacionado com a criança e tudo o que a envolve – a Psicologia da Criança.  

   

 “É a partir do estudo da criança que se poderá 

explicar o comportamento psicológico humano adulto, e, este 

novo saber permitirá que se possam adotar medidas 

preventivas que intervenham positivamente no rumo desse 

desenvolvimento; isto significa que a educação é um processo 

fundamental no desenvolvimento do ser humano.” 

     (Vilarinho, 2000,p.37) 

 

 Vários psicólogos, através de estudos realizados, deram corpo à definição de 

infância como “classe de idades específicas: ao identificarem estádios de desenvolvimento, 

segundo uma ordem sequencial (…) ” (p.38) 
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 Em Portugal, em 1882, é criado, em Lisboa, o primeiro Jardim-de-infância Froebel, 

que mostra a importância que quer os intelectuais quer a burguesia começam a atribuir à 

educação de Infância. “ (…) Carolina Michaelis de Vasconcelos (1851-1925), a primeira 

mulher catedrática numa universidade portuguesa, demonstrou o seu profundo interesse pelas 

questões da infância, escrevendo amplamente sobre esta matéria”. (Vasconcelos, 2003, p.25) 

  

 Vilarinho (2000) descreve que nos finais do século XIX e inícios do século XX, a 

sociedade sofreu sérias mudanças que abrangeram vários aspetos da vida social, uma dessas 

alterações atingiu a educação das crianças. O principal fator destas mudanças foi a 

industrialização, que fez com que ocorresse migração das aldeias para as cidades. Enquanto nas 

aldeias a família completa colaborava na educação da criança, pois o serviço principal era a 

agricultura, nas cidades porém, a agricultura foi substituída pela atividade industrial, que 

obrigava as famílias a saírem de casa por muito tempo. A mulher passou também a ter trabalho 

nas fábricas, o que veio alterar a função que lhe tinha sido “incutida” anteriormente, de cuidar 

e educar os filhos. A mãe passou a ter que deixar a criança em casa para ir trabalhar; se a criança 

fosse mais crescida acompanhava a mãe para o local de trabalho fazendo algumas tarefas mais 

fáceis. 

         As antigas instituições assistenciais, tanto de origem católica como filantrópica, tornaram-

se essenciais no apoio à criança de famílias mais carenciadas e viriam a dar origem ao que mais 

tarde se designaria por «jardim-de-infância». As famílias vão gradualmente passando para as 

instituições que acolhem as crianças parte daquilo que eram as suas competências. “A escola 

passa a substituir o sistema de aprendiz tradicional e introduz uma função mais específica 

dirigida à inculturação e à socialização. A família, por sua vez, reivindica para si o 

compromisso básico da educação afetiva e ético-comportamental.” (Frabboni,1998, p.66) 

 

        Ferreira (2000) afirma que há várias razões para o século XX ser o século da criança mas, 

no entanto, os anteriores duzentos anos já estariam a preparar o terreno que viria a dar 

centralidade à criança. Era vista como a esperança para a comunidade, considerada como “valor 

universal incontestável”. Porém, a Declaração Universal dos Direitos da Criança, só foi 

proclamada nas Nações Unidas no dia 20 de novembro de 1959. (p.7) 
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 É necessário referir a distinção entre os Direitos Universais da Criança e os Direitos 

Humanos, uma vez que reconhecem que a criança é diferente do adulto em vários atributos, por 

tal a necessidade de as proteger e respeitar. Assim sendo surge o conceito de infância que 

distingue o adulto da criança e a conceção da infância distingue os atributos dessas diferenças. 

O facto de as crianças viverem em diferentes realidades sociais (religião, etnia, …) acarreta 

interpretações diversas.  

  É devido ao destaque que tem vindo a obter na política dos direitos e do bem-estar, 

na medicina, na ciência, na educação e no reconhecimento dos seus direitos enquanto ser 

humano, que a criança assumiu grande importância no século XX e continua a tê-la neste nosso 

século. 

 Ferreira (2000) descreve que a história da criança tem sofrido várias alterações, o 

que pressupõe uma relação entre o “pensamento concetual, ação social e processo de 

construção de categorias das quais emergem concepções de infância como extensões 

dependentes da sociedade que as produziu”. (p.10) 

 Hendrick, segundo Vilarinho (2000), encontrou as seguintes conceções de infância:  

 A “Criança Romântica” emerge por volta do século XVIII, a sua natureza era 

discutida como boa ou má. A infância era vista com algum pessimismo no entanto a sua 

inocência era valorizada. 

 A “Criança Trabalhadora” emerge aquando da revolução industrial. Os mais 

novos devido às crises sociais e familiares começam a trabalhar em fábricas, minas, em 

serviços, para contribuir para o orçamento familiar. As raparigas tomavam conta dos irmãos 

mais novos e realizavam as lides domésticas. 

 A “Criança Delinquente” é a que tem um comportamento impróprio e constitui 

problema para a ordem pública. 

 A “Criança Médico-Psicológica”, a partir dos séculos XVIII e XIX é vista à luz 

dos vários saberes em ascensão como a medicina, a biologia e o discurso de higienização. Passa 

a ser observada através da norma científica. 

      A “Criança-Aluno” surge nos finais do século XVIII com a escola pública e para 

prevenir a “criança delinquente”, através de uma boa educação para travar os maus 

comportamentos. 
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 A “Criança Bem-Estar” aparece quando a sociedade reconhece a natureza infantil 

e emergem novos apoios à criança. (p.40) 

 

          Vilarinho (2000) afirma que no século XIX, duas novas conceções sobre a infância 

despontam, a “Criança de Jurisdição Psicológica” e a “Criança de Família”. A primeira diz 

respeito à necessidade contínua de aconselhar e acompanhar educacionalmente e 

psicologicamente a criança. A segunda refere-se a crianças que são privadas dos pais devido a 

guerras e à precaridade que as mesmas trouxeram às famílias. Esta teoria assentava em estudos 

médicos e psicológicos, que chamavam a atenção para a falta que os pais fazem às crianças.  

 

 “ (…) as numerosas concepções produzidas nos 

últimos 200 anos acerca da criança e os seus efeitos 

institucionais só podem ser compreendidos a partir de 

contextos onde diferentes gerações e classes socias procuram 

responder aos desafios sociais, culturais, económicos, 

políticos, religiosos das suas épocas, tornando-os manifestos 

nas arenas pública, legislativa e profissional” . 

      (Ferreira, 2000, p.11-12) 

 

  Ferreira (2000), citando Archard em 1993, afirma que para compreender as várias 

conceções de infância é importante ter em mente a sua vastidão. O tempo que dura, as 

qualidades que as distinguem dos adultos (a sua natureza) e o significado dessas diferenças (se 

serão consideradas importantes ou não). Pode-se admitir que há três aspetos que fazem com 

que a conceção de infância varie nas suas “fronteiras”- quando começa e termina a infância; as 

suas “dimensões” (diversas perspetivas para definir os atributos da infância) e as suas 

“divisões” (a infância pode ser subdividida em diferente etapas).  

  

 “(…)qualquer concepção de infância variará de 

acordo com o modo como as suas fronteiras são estabelecidas, 

as suas dimensões ordenadas e as suas divisões geridas. Isto 

determinará como é que a cultura perspetiva a extensão, a 

natureza e o significado da infância.” (Ferreira,2000,p.24) 
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 Segundo Martins (2014) em Portugal, nos finais do século XIX, foi possível 

registar alguns desenvolvimentos no país, a Monarquia estaria prestes a cair e a República a 

erguer-se. Entretanto, a sociedade ia-se desenvolvendo e em Lisboa um grupo de operários 

funda a Comissão Escolar, (a par da publicação do jornal “ A Voz do Operário) que se tornaria 

mais tarde um núcleo importante de escolas em Lisboa, frequentadas na sua maioria por filhos 

de operários. Durante a 1ª República, a Voz do Operário vai continuar a desenvolver-se 

positivamente. 

 Com o apoio dos republicanos, surge em Portugal a Lei de Proteção à Infância, de 

1911. Este acontecimento foi um marco importante para o avanço da cidadania infantil.  

 A criança passou a ser assunto de Estado mesmo a nível familiar e privado com 

“garantias registadas nos códigos Civil e Penal”. (p.125) 

 Ainda no século XIX, no Direito Civil foi acrescentada a noção de limites do poder 

parental às noções de menoridade e da tutela obrigatória. 

 No século XX, no que diz respeito à conduta penal, surge a inimputabilidade pela 

idade, que vai marcar o desenvolvimento de um sistema de proteção mais cuidada a crianças e 

jovens que não estão ao abrigo de instituições sociais. 

  Segundo Martins (2014) o primeiro tribunal de menores (Tutoria da Infância) surge 

em Lisboa, com o objetivo de recuperar os jovens em risco de marginalização. 

                                                  

Figura nº 13 – Tutoria da Infância. Retirada da obra: História da Criança em Portugal, de Maria João Martins. 

Fonte: Retirada da obra: História da Criança em Portugal, de Maria João Martins. 
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 Ainda a mesma autora afirma que, durante o Estado Novo de Salazar, a propaganda 

ao regime era feita mostrando Portugal grande e cheio de virtudes morais e patrióticas, no 

entanto nem só de glórias vivia Portugal, existia muita miséria e pobreza. 

 É de salientar que, como o regime durou mais de 40 anos, em vários dos aspetos 

que vamos abordar, houve alguma evolução com o passar do tempo. Assim, a Legião Nacional 

e a Mocidade Portuguesa foram perdendo o vigor inicial, as eleições presidenciais de 1958 

deixaram sequelas e a década de 60 assistiu, com as guerras em África e a forte emigração 

clandestina, a uma mudança das mentalidades e das condições de vida.  

  

 Como refere Pimentel (2011): 

  “Um «lugar para cada um e cada um no seu lugar» 

era uma das normas preferidas de Carneiro Pacheco. Esta 

frase podia ter sido dita pelo próprio Salazar ou por um dos 

principais mentores do seu regime: indica elitismo, uma 

vontade de manter compartimentações sociais estanques – sem 

mobilidade profissional, social e política (…) ”. (p.393). 

 

 Ou seja, homens, mulheres e crianças tinham os seus papéis a desempenhar tanto 

na vida pública como no seio familiar.  

 As jovens aprendiam como agir com os pais e restante família e também com as 

revistas femininas que lhes mostravam como serem verdadeiras donas de casa. Não deveriam 

sair com rapazes e se saíssem não pagavam a sua parte da despesa.  

 “Ao usarem o seu primeiro soutien, as jovens já só 

pensavam no véu e nas flores de laranjeira. O dia do casamento 

era o mais desejado e o mais feliz de uma existência que só 

através dele adquiria sentido. Assim lhes era ensinado, desde 

meninas, por um conjunto de tias e avós que presumiam saber 

tudo sobre como parecer, aos olhos do sexo oposto, bem mais 

bonitas, mais graciosas, elegantes e tão acessíveis quanto o 

recato permitia. (Martins, 2014, p.143) 

 

 Quanto aos jovens rapazes deveriam ser, segundo Martins (2014), “viris, honestos, 

trabalhadores”, responsáveis pelo sustento da família e dar a vida pela pátria em caso de 

necessidade. (p.144) 
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 Desde o nascimento que os rapazes e raparigas eram distinguidos. Portanto eram 

educados separadamente, para que o rapaz não ficasse “piegas” como a menina e esta não se 

tornasse “maria-rapaz”. Estes ensinamentos eram transmitidos pelo exemplo de casa mas 

também pela comunidade, pela escola, pela Igreja e pela Mocidade Portuguesa. Nos casos em 

que as famílias tinham problemas, como por exemplo o alcoolismo, eles eram “silenciados” e 

ignorados pelo Estado. (p.144)  

 Também de acordo com testemunhos recolhidos pessoalmente, a Mocidade 

Portuguesa editava regularmente revistas e agendas, por exemplo, para crianças e jovens. 

Através delas se pretendiam inculcar desde cedo os ideais que o regime defendia. “ Lusitas” era 

o nome da publicação para crianças que foi lançada em 1943 e se manteve até 1957. Em 1958 

foi substituída pela “Fagulha” que só desapareceu com o Golpe Militar de 25 de abril de 1974. 

Para as jovens criou a Mocidade Portuguesa Feminina, em maio de 1947, a “Menina e Moça” 

destinada, pelo tipo de conteúdos, às meninas de classe média que viviam nas cidades. A revista 

só deixou de existir em 1974. Ainda por iniciativa da mesma organização e para as alunas das 

escolas técnicas foi dada à estampa, entre 1961 e 1967, “ De Mãos Dadas”. “Lavores e 

Trabalhos Manuais” (1969/1974), designação de disciplinas lecionadas nas escolas, surgiu para 

dar apoio a quem se encarregava destas áreas. 

 Segundo Martins (2014), o parto decorria em casa com a ajuda de uma parteira 

experiente da zona de residência. Ter filhos no hospital era visto como algo próprio de 

prostitutas ou de alguém que quisesse ocultar o parto. 

 Martins (2014) refere que durante o Estado Novo, a mortalidade infantil era elevada 

devido à miséria extrema à qual muitas crianças estavam sujeitas. Existia subnutrição tanto nas 

aldeias como nas cidades, o que desencadeava doenças e a morte na infância. Muitas das 

crianças viam os seus sonhos destruídos pelo facto dos pais não terem possibilidades 

económicas para deixar que os seus filhos seguissem o caminho pretendido. 

   

  “Em 1935, em cada doze minutos morria em Portugal, 

uma criança com menos de cinco anos, boa parte delas 

vitimadas por doenças do aparelho digestivo. As que 

sobreviviam apresentavam condições precárias de saúde, que 

se evidenciavam no ar macilento, na estatura baixa, muitas 

vezes numa aflitiva magreza”.  

      (Martins,2014, p.139) 
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 Ainda segundo a mesma autora, a elevada taxa de mortalidade infantil acentuava 

ainda mais a desgraça de Portugal. Uma ajuda aos pais em situações difíceis era a Associação 

Protectora da Infância fundada, em 1901, instalada num bairro pobre em Alfama. Nesta 

associação dispunham de leite para os bebés, havia consultas semanais dadas por um pediatra 

e ainda aulas de como fazer a higiene dos bebés e a sua importância. Esta associação dava ainda 

apoio social, através de voluntários que acompanhavam as mães às consultas e também 

esclareciam dúvidas sobre a maternidade. 

 Martins (2014) descreve-nos que os problemas da criança não existiam só nos 

primeiros meses de vida. Assim que cresciam um pouco eram chamadas para trabalhar a fim de 

ajudar com as despesas em casa. Exerciam funções essencialmente em fábricas, em costureiras 

e também distribuíam jornais. Estas crianças como pertenciam a famílias pobres, não tinham o 

direito de usufruir da infância. Esta realidade de exploração infantil estava bem patente durante 

o Estado Novo e intensificou-se mais com a chegada da Segunda Guerra Mundial. 

 

 Segundo Martins (2014), Salazar estaria preocupado com as aparências do país por 

isso, batalhou contra a mendicidade, tirando as crianças abandonadas da rua e colocando-as em 

instituições. Aí as crianças tinham aulas de ensino primário, aos rapazes também eram dadas 

lições sobre determinado ofício como a agricultura e a agropecuária. Já as raparigas não tinham 

muitas aulas de ensino primário mas mais de costura e de funções domésticas para que 

estivessem aptas para o futuro.  

 Para além das crianças sem-abrigo, também os filhos de presos políticos iam para 

estas instituições. 

 (…) Vulneráveis, os meninos internados aceitavam de 

bom grado essa forma de integração e reproduziam 

obedientemente a cartilha que lhes era recitada. Deus, Pátria, 

Família eram causas que justificavam todos os sacrifícios; 

Salazar, o líder incontestado que todos reconheciam. 

           (Martins, 2014, p.150) 
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 Conforme Martins (2014), na década de 1930, surgiu a Obra das Mães pela 

Educação Nacional (OMEN) com o objetivo de prestar cuidados aos pobres e aos seus filhos. 

A OMEN era dirigida por aristocratas que seguiam os ideais do Estado Novo. Esta organização 

era também responsável pelas cantinas das escolas primárias, devido ao facto de muitas crianças 

estarem em jejum continuado. 

 Do mesmo modo foi criada a função de aia de infância ao domicílio, apoiada pela 

OMEN e pela Defesa da família. 

  O estado atribuía prémios às famílias numerosas, a maioria delas do meio rural, 

no entanto só eram entregues se os pais fossem casados pela Igreja Católica, tivessem pelo 

menos cinco filhos menores e todos fossem batizados. Aqui o padre era o principal responsável 

pela atribuição ou não do prémio a essas famílias, depois de confirmada a veracidade dos factos.  

 

 No que diz respeito aos brinquedos, Martins (2014) descreve que o brinquedo que 

mais se destacou na segunda metade do século XIX foram as bonecas vindas da Inglaterra, 

França e Alemanha.  

 A Inglaterra foi dos primeiros países europeus a embarcar neste projeto de produzir 

brinquedos, nomeadamente em 1825 surge a boneca de cera com olhos móveis e maquilhada. 

Estas bonecas, através da exposição industrial, fizeram grande sucesso, uma vez que eram 

inspiradas na beleza da época vitoriana, ou seja, tinham uma boca pequena em “forma de botão-

de-rosa”, olhos grandes e azuis (na maioria das vezes), com longas pestanas pretas e rosto e 

braços ligeiramente arredondados. (p.105) 

  Já na Alemanha e na França, de 1850 até à Segunda Guerra Mundial, as bonecas 

eram feitas de porcelana fazendo rejubilar os olhos das crianças por todo o mundo. Todas 

desejavam adquiri-las apesar de terem um preço elevado. 
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 Em Portugal, segundo Martins (2014), o processo de criação de brinquedos foi mais 

demorado, as bonecas mais antigas eram feitas de barro e pano, mais tarde em cartão gessado. 

Em 1880, surgem pela primeira vez soldados em papel da Casa Militar à Porta, em Lisboa, para 

serem recortados. Assim que surge a industrialização de brinquedos também locais para os 

comercializar aparecem. As lojas mais importantes no país encontravam-se no Porto, o Grande 

Bazar, e em Lisboa, Kermesse de Paris mas também o Hospital de bonecas e outras. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nº 14 – Chegada de novos brinquedos à Kermesse de Paris, em Lisboa.  

Fonte: Retirada da obra: História da Criança em Portugal, de Maria João Martins. 

 

 Os brinquedos não se devem apenas ao aumento da industrialização, segundo 

Martins (2014), mas também à importância que a infância foi ganhando na época. 

 Uma senhora, agora com 87 anos, referiu-me que tinha uma boneca que trazia 

vestida a farda da Mocidade Portuguesa Feminina. 

 Convém referir que os brinquedos de fabrico industrial e mais sofisticados não 

estavam ao alcance das famílias e crianças mais pobres, quer nas cidades quer sobretudo nas 

aldeias. Esses miúdos brincavam geralmente com materiais naturais e de desperdício, usando a 

imaginação. Assim, faziam-se bonecas com folhas de milho ou com trapos, arcos, com rodas 

velhas de bicicletas e carrinhos com tábuas de caixote e rolamentos. Jogava-se às escondidas 

ou apanhada, à barra, ao gato e ao rato, ao lencinho vai na mão, ao bom barqueiro, ao botão, 

com caricas, ao pião, ao elástico, saltava-se à corda… 
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 Durante o Estado Novo de Salazar surge, em Portugal, a televisão (1956), apesar 

de só algumas pessoas terem acesso imediato a este aparelho, e o regime aplicar a censura. À 

medida que o tempo passava este meio de comunicação ia mudando a mentalidade fechada dos 

portugueses, permitindo-lhes conhecer outras culturas e histórias de outros países.  

 

 Na década de 70, um novo programa aparece na RTP (Radiotelevisão Portuguesa) 

- “Pippi das Meias Altas” que marcou e influenciou a geração desse ano. Assim, para 

rentabilizar o sucesso desta “menina insubordinada”, foram feitas coleções de cromos, bonecas 

e livros de histórias. Outras séries televisivas fizeram furor entre os mais jovens nesta época 

como “Os Pequenos Vagabundos”, “Bell e Sebastião” e também séries para toda a família 

como “Os Vingadores”, “Missão Impossível”, “Bonanza”, “Brigada Especial” e “David 

Copperfield”. (p.162) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nº 15 – Pippi das Meias Altas.                               Figura nº 16 – Bonecas populares na década de 70. 

Fonte: Retiradas da obra: História da Criança em Portugal, de Maria João Martins. 

 

  

  



    
 A Educação da Criança durante o Estado Novo 

 
   - 40 - 
 

 Conforme Martins (2014) à medida que o tempo passava, em Portugal a indústria 

do brinquedo desenvolvera-se, passando a utilizar-se o plástico que era um material mais 

económico mas não retirava aos brinquedos o seu aspeto atrativo nas montras das lojas. Vindas 

de Espanha as bonecas da “Famosa” com várias peças de roupa, faziam as delícias das jovens 

meninas, assim como a “Nancy”, a “Barbie” norte-americana, que chega só na década 80 a 

Portugal, e as construções em “Legos” da Dinamarca. (p. 166) 

 Para escândalo das pessoas mais conservadoras da época em lojas de brinquedos 

em Lisboa e no Porto, começam a surgir bonecos com sexo, sendo um pretexto para as famílias 

mais informadas darem formação sexual às crianças, para a vida futura. 

 Em 1958, pegando na ideia do escritor Branquinho da Fonseca, a fundação 

Calouste Gulbenkian iniciou um programa de bibliotecas-itinerantes, através de carrinhas que 

iam até às aldeias mais isoladas. O grande objetivo era “promover e desenvolver o gosto pela 

leitura e elevar o nível cultural dos cidadãos”; também levar a todas as pessoas do país de 

diferentes faixas etárias e de condições económicas diversas, a possibilidade de ler um livro. 

No entanto, este programa teve maior impacto nos mais jovens. Este projeto rapidamente se 

expandiu em número de carrinhas/bibliotecas itinerantes pelo país. Para orientar o leitor na sua 

escolha de leitura havia o encarregado e também o seu auxiliar. (p.160 e 166) 

 Para as crianças e jovens a chegada da carrinha à aldeia significava a chegada de 

um pouco do mundo para dar cor às suas vidas cinzentas. Um dos livros que mais se destacou 

na época de Salazar foi a banda desenhada “Tintim” de Hergé; outros exemplos de livros da 

época: coleção “Gente Grande para Gente Pequena”, “A Viagem Maravilhosa de Comboio”, 

“O livro das fábulas”, entre outros de Müller; “A Primeira Volta ao Mundo” de Fernão 

Magalhães. (p.158 e 159). 
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 Martins (2014) em relação ao vestuário infantil descreve-nos que a partir dos fins 

do século XIX, a roupa infantil recebeu uma grande transformação. Era feita individualmente 

para as crianças, transformando-as em “bonecos amorosos”. Para as meninas, os vestidos eram 

inspirados na moda inglesa, curtos mas largos, com uma faixa de seda à volta da cintura. Para 

os rapazes o cabelo poderia ser comprido tal como nas raparigas. Já no século XX, as meninas 

do tempo da rainha Vitória, vestiam-se por camadas: a primeira seria uma camisola solta, sobre 

meias e culotes, a seguir um vestido de mangas curtas, coberto por uma capa, e o material dessas 

roupas variava conforme a estação do ano. As meninas de famílias com posses, vestiam-se 

como as suas mães, tendo os vestidos muita decoração. Mais tarde, os vestidos foram 

substituídos por roupas mais práticas como blusas e saias. (p.108) 

 Os meninos usavam vestidos até aos cinco anos para que a mudança da fralda fosse 

mais prática, quando cresciam usavam cuecas, calções e jaquetas.  

            Em 1860, as golas retangulares ou quadradas estavam na moda, e os rapazes para 

acompanhar usavam calções curtos ou mais compridos. As raparigas usavam saias às pregas 

com cores como o azul, branco ou vermelho, inspiradas na marinha. Mas ambos os sexos 

usavam uma boina com um pompom vermelho, seguindo o exemplo dos marinheiros franceses. 

            Apenas na década de 60 houve alterações na moda juvenil, com recurso à fibra elástica. 

Os mais pequenos vestiam melhor ou pior consoante a posição social e económica das famílias 

a que pertenciam. Gostaríamos de realçar a obrigatoriedade de usar bata (ou uniforme) na 

grande maioria das escolas. A justificação para este facto estava na tentativa de tratar, pelo 

menos na aparência, todos por igual. 

É também nesta década que se vai operar uma mudança significativa no que às crianças 

diz respeito. “São, no entanto, as transformações económicas, sociais e demográficas operadas 

em Portugal na década de 60 que vão fazer alterar a panorâmica nacional no que concerne 

aos serviços de proteção das crianças.” (Ramirez, Penha e Loff, 1988, p.12) 

Desde este período até à reforma de Veiga Simão vai continuar a caber à iniciativa 

privada muito do que foi feito para apoiar quer as crianças quer as famílias. (Cardona, 1997) 
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Durante o Estado Novo, com alguma evolução, a criança foi vista como alguém com o 

dever de obedecer, de respeitar as hierarquias e os mais velhos, de seguir os bons exemplos, de 

não mentir, de trabalhar e estudar (consoante os casos), de ser honesta. Quer os pais quer os 

professores educavam-na com disciplina, incutindo valores como a persistência, a caridade, a 

amizade e em muitos casos a modéstia. Na escola inculcava-se o amor à Pátria e a importância 

de honrar pai e mãe. 

 

 

“ Na Família, o chefe é o Pai; na Escola, o chefe é o Mestre; no Estado, o chefe é o Governo.” 

(Livro de Leitura para a 4ª classe, 

aprovado oficialmente por despacho 

ministerial de 11-06-1951, p.87) 
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1.3) Capítulo III – O ensino da Criança durante o Estado Novo  

 

Neste capítulo irei retratar a educação da criança na época da ditadura salazarista. Como 

acabámos de ver “ (…) as crianças vivem e expressam a realidade de sua inserção social. (…) 

a criança é um ser histórico datado” (Aquilino,2000, p.27) No entanto farei um breve resumo 

do que foi a educação antes do Estado Novo, ou seja, durante a Primeira República. 

 

Segundo Cardona (1997) no início da República podia-se observar: 

“ - Uma taxa de analfabetismo na população maior de 

7 anos de 69,7 % (77,4 para o sexo feminino); 

- uma rede escolar primária extremamente deficiente 

existindo somente um terço das escolas necessárias para cobrir 

toda a população escolar; 

- um corpo docente possuindo uma preparação de todo 

insuficiente, extremamente mal remunerado e sem acesso a 

uma carreira profissional digna (…)”. (p.34) 

 

Carvalho (2011) apresenta na sua obra, as reformas na educação durante a Primeira 

República, nomeadamente o decreto de 29 de março de 1911, fruto das ideias de João de Barros 

(Diretor-Geral da Instrução Primária) e também de João de Deus Ramos (chefe da Repartição 

Pedagógica). Nele foi legislado o ensino infantil, para crianças dos 4 aos 6 anos, que tinha como 

objetivo “a educação e desenvolvimento integral, físico, moral e intelectual das crianças.” 

(p.667)  

 Este ensino seria gratuito e não obrigatório com o intuito de preparar a criança para o 

ensino primário. Teriam direito a edifícios próprios para o efeito. 

  O corpo docente seria composto apenas por professoras e diplomadas na especialidade 

na escola normal. 
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 No presente decreto, é referida ainda a reforma no ensino primário por ser a base da 

hierarquia escolar, porém as escolas não estariam totalmente aptas para a mudança: “É uma 

reforma de sonho, em que se programa o que seria bom ver realizado, sem se atender à situação 

real do país, à sua pobreza sem remédio, à impreparação dos seus executores, à sonolência 

dos serviços do Estado, à inércia nacional (…)”. (Carvalho, 2011, p.666) 

 

Após o ensino infantil, que como já referido era facultativo, seguia-se o ensino primário 

que era dividido em três escalões: elementar, complementar e superior (estes últimos dois não 

eram obrigatórios). 

Segundo Carvalho (2011) o ensino primário elementar era obrigatório para todas as 

crianças de ambos os sexos, dos 7 aos 9 anos, tendo portanto uma duração de três. Este ensino 

contemplava quatro áreas: “Literária”, que englobava a Leitura e a Escrita, Noções de 

Geografia, Moral Prática, a fim de desenvolver a sensibilidade, Educação Social, Económica e 

Civil; a segunda área seria a “Cientifica”, abrangia as quatro operações aritméticas, o Sistema 

Métrico e Geometria Elementar. Da terceira área, “Artística”, faziam parte o Desenho e 

Modelação, Canto Coral e dicção de poesias. Por último, a quarta área, “Técnicas”, abrangia a 

Higiene, Ginástica, Jogos, Trabalhos Manuais e Agrícolas. Por todo o país e em cada freguesia 

deveria existir uma escola de ensino primário para cada sexo, só em casos extremos de falta de 

alunos era permitida a coexistência de ambos os sexos na mesma escola. 

Era obrigatório que cada Junta de Freguesia recenseasse as crianças, a fim de obrigar os 

pais a matricular os filhos nas escolas e assim combater o analfabetismo em Portugal. 

Após o fim do ensino primário elementar obrigatório e ter aprovação no exame final, o 

estudante poderia seguir para o ensino secundário ou, continuar com o ensino primário 

complementar, caso não quisesse prosseguir os estudos. Este último tinha a duração de dois 

anos e ia dos 10 aos 12, era gratuito e facultativo. No ensino primário complementar teria 

seguimento das disciplinas do ensino elementar, mas estudadas de uma forma mais 

desenvolvida. 

 

 



    
 A Educação da Criança durante o Estado Novo 

 
   - 45 - 
 

Ao ensino primário complementar, que terminaria com um exame também como o 

anterior, seguia-se o ensino primário superior (facultativo e gratuito) com uma duração de três 

anos, dos 12 aos 14 de idade. O objetivo era melhorar/aperfeiçoar os conhecimentos obtidos e 

também preparar para a vida profissional os alunos com aptidões naturais que desejavam ter 

um ofício. Tinham cerca de dezassete disciplinas, das quais algumas já eram habituais e outras 

como o Francês e o Inglês. No final faziam um exame que dava acesso às Escolas Normais 

Primárias, escolas industriais, agrícolas, comerciais, profissionais e técnicas e ainda ao Liceu. 

No decreto de 29 de março de 1911, também se explicitavam as vantagens das 

excursões, visitas, passeios pedagógicos. 

Carvalho (2011) declara que esta reforma instituída pelo decreto de 29 de março de 

1911, foi sofrendo alterações nos anos seguintes e acabou por ser substituída no dia 10 de maio 

de 1919 por Leonardo Coimbra. A grande mudança era a obrigatoriedade de frequentar a escola 

não só por três anos, como estava definido no decreto de 1911, mas por cinco anos. O ensino 

elementar e o ensino complementar uniam-se num só, abrangido pela denominação de ensino 

primário geral (dos 7 aos 12 anos).  

Durante a Primeira República foram criadas as escolas móveis para as freguesias que 

não tinham escola fixa, destinavam-se a adultos, a fim de combater o analfabetismo. 
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 A seguir apresento um esquema organizado do ensino durante a Primeira República: 

 

 

    Ensino Geral 

     (3 aos 16 anos) 

 

 

 

 

 

 

 

Ensino Especial 

 

 

 

 

Ensino Superior 

(além dos 20) 

          Figura nº 17 – Esquema do ensino durante a 1ªRepública.  

Fonte: Retirada da obra História do Ensino em Portugal de Rómulo Carvalho, 2011. 
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 Carvalho (2011) afirma que quando Salazar aceitou o cargo de Ministro das Finanças 

em 1928, iniciou a transformação do país ao implementar uma ditadura que durou cerca de 

quarenta anos. Salazar passou de Ministro das Finanças para Presidente do Conselho de 

Ministros, controlando todos os ministérios, incluindo a Educação. Era ele quem ditava as 

regras. 

     

“A execução do plano salazarista, de impor na Escola 

Portuguesa as regras de pensamento e de comportamento da sua 

doutrina social, exigia que a pasta da Instrução fosse gerida por uma 

personalidade rigorosa e inequivocamente integrada nessa mesma 

doutrina, por crença própria ou por adaptação submissa. Não seria 

fácil a escolha. Salazar não era um homem comum e só com 

dificuldades se encontrariam homens de igual têmpera.” 

 (Carvalho, 2011, p.725) 

 

 Duarte Pacheco estava à frente do Ministério da Instrução, quando Salazar entrou no 

Governo, no entanto como não satisfazia os requisitos, este tornou-o Ministro das Obras 

Públicas. Na Educação colocou Gustavo Cordeiro Ramos, professor de Literatura Germânica 

na Faculdade de Letras em Lisboa que após um interregno voltou ao cargo, quando Salazar se 

tornou Presidente do Ministério.  
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  Segundo Carvalho (2011), o analfabetismo em Portugal foi discutido depois do Golpe 

Militar. Os defensores do autoritarismo acreditavam que se a população continuasse assim, na 

ignorância, as pessoas resignavam-se com a situação sem questionar. 

 

“O inconveniente de o povo saber ler não estava 

propriamente no facto em si mesmo de ler mas no uso perigoso 

que dele poderia resultar. Por via da leitura teria o povo acesso 

ao conhecimento de doutrinas corrosivas (…) e se essa 

consequência fosse inevitável então melhor seria fecharem-se 

as escolas deixando-as apenas abertas aos filhos bem 

comportados da burguesia (…).” (Carvalho, 2011, p.728) 

 

 No entanto, existia outro caminho para que a população fosse à escola mas aprendesse 

apenas o que o Estado desejasse, para tal seria necessário uma boa estratégia da parte do 

Governo. 

Proença (2015) relata-nos que o Golpe Militar, logo em 1926, terminou com algumas 

medidas impostas durante a Primeira República, foi o caso do ensino primário superior e, no 

ano seguinte, das escolas primárias mistas e das escolas móveis de alfabetização. 

Carvalho (2011) descreve o esquema resultante da reforma do ensino em 1927. O ensino 

infantil não obteve mudanças porque não era obrigatório, o ensino primário geral, obrigatório, 

agora chamado “elementar”, foi reduzido um ano, dos 7 aos 11 de idade, o ensino superior, 

agora designado por “complementar”, também foi reduzido um ano, dos 11 aos 13. 

Com estas alterações chegam também novos programas para as matérias, ligadas a 

questões políticas nacionalistas: Corografia de Portugal e Colónias, História de Portugal e 

Educação Cívica. Os alunos eram advertidos paras as questões ultramarinas portuguesas e esse 

estudo foi intensificado em 1928. 
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Segundo Cardona (1997) Portugal, na década de 30, encontrava-se pouco 

industrializado, com características essencialmente rurais e com uma economia muito atrasada 

em relação à Europa. 

 Quando Salazar assumiu o poder, pretendeu marcar esta nova fase do país designando-

a “Estado Novo”. 

No que respeita à educação já encontra medidas de exaltação nacional impostas no 

ensino, daí que só intensifique o que já estava implementado. 

Após a primeira reforma de 1927, outros decretos surgiram, um logo em 1928 e outro 

em 1929. O número de anos obrigatórios no ensino primário foi reduzido para três e os 

programas simplificados. O 4ºano passou a ser um complemento.  

Em 1930, segundo Carvalho (2011), o ensino primário elementar é oficialmente 

dividido em dois graus, o primeiro abrange os três primeiros anos/classes e no final os alunos 

realizam um exame, cuja aprovação marca o fim do ensino obrigatório. 

O ensino primário complementar, para aqueles que queriam aprender mais um pouco, 

fica reduzido a um ano e acaba por ser extinto em 1932, por ser considerado dispendioso para 

o orçamento de Estado e uma inutilidade visto que tinha poucos alunos a frequentá-lo. 

Ainda segundo o mesmo autor, os intelectuais da época apoiavam que a cultura que 

deveria ser transmitida às crianças seria o saber ler, escrever e contar, por esse facto, os 

professores não precisavam de ser especializados no ensino, uma vez que não requeria 

preparação científica e pedagógica. Assim sendo, qualquer pessoa era capaz de aceitar o cargo 

e com baixa remuneração, o que iria trazer poupança aos cofres do Estado e a criação de postos 

de ensino, em 1931. 

“(…)Baseada na palavra de ordem "Deus, Pátria e 

Família", a escola do Estado Novo considera de forma dúbia a 

simples aquisição de instrumentos culturais. Durante as três 

primeiras décadas do séc. XX, nem a escola enquanto 

instituição, nem a profissão de professor viram os seus papéis 

alterados relativamente ao séc. XIX, o que demonstra que o 

sistema de ensino do Estado possuía já uma apreciável 

estabilidade.” (Mota,2005,Wikipédia)  
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 Os “mestres” desses postos de ensino, segundo Carvalho (2011), designavam-se 

“regentes escolares” e eram escolhidos, não pelas suas habilitações mas pelas suas capacidades 

morais e intelectuais para o cargo e com o consentimento do ministro da Instrução Pública. 

(p.736) 

 

“Os postos de ensino, criados em 30 de novembro de 

1931, foram apresentados à Nação nos seguintes termos: «Os 

postos de ensino criados pelo presente decreto ficam sendo 

mais um instrumento da iniciativa da Ditadura em prol da 

diminuição do número dos iletrados, ou seja da resolução do 

chamado problema do analfabetismo.» (Carvalho, 2011, p.736) 

 

No entanto, constataram-se inúmeros abusos, por parte dos regentes escolares, pelo que 

foi necessário publicar nova legislação passados quatro anos, o decreto de 28 de agosto de 1935, 

onde se exigia um exame de aptidão aos candidatos. Neste estavam incluídas três provas de 

áreas distintas: o português, a aritmética e o restante necessário no ensino primário. Ainda era 

realizada uma prova oral. 

Os professores, não viram estes regentes escolares de bom grado, por verem a sua 

profissão denegrida e as suas oportunidades de trabalho diminuídas. 

Carvalho (2011) afirma que várias entidades e personalidades de Portugal declararam 

que seria importante que o povo continuasse a receber apenas os conteúdos essenciais por parte 

da escola. Para isso era importante vigiar a leitura dos alunos e os próprios livros escolares. “O 

principal papel da escola seria, pois, educar, assentando a instrução sobre as bases de uma 

mesma educação generalizada cujas normas seriam estabelecidas pelo Estado.” (p.738) 

No dia 19 de março de 1932, surge um decreto, por parte de Cordeiro Ramos, que 

apresenta um conjunto de frases de caráter moral, tendo vários autores, por exemplo: Salazar, 

Sidónio Pais, Camões, Gil Vicente, Mussolini, António Sardinha, entre outros. Exemplo de 

frases: “Obedece e saberás mandar”, “A tua Pátria é a mais linda de todas as Pátrias: merece 

todos os teus sacrifícios”, “Se tu soubesses o que custa mandar, gostarias mais de obedecer 

toda a vida”, entre outras. (p.738) 
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Estas frases seriam colocadas nos livros escolares, obrigatoriamente, distribuídas pelos 

livros da 4ªclasse do ensino elementar, nos livros da 1.ª à 5.ª classe dos Liceus, nos da 6ª e 7ª 

classe de Letras e ainda nas escolas de ensino técnico profissional. 

Tendo o Governo reconhecido o valor pedagógico destas frases, no decreto de 20 de 

dezembro de 1932, foi determinado que em todas as escolas primárias, em outros 

estabelecimentos de ensino, e ainda nas bibliotecas públicas, fossem afixadas nas paredes. 

 

De acordo com Carvalho (2011) Portugal não era o único país com uma ditadura 

instaurada, já a Itália atravessava com Mussolini, há bastante tempo, a mesma situação, e Hitler 

subia ao poder na Alemanha em 1933. Em Espanha, em 1931, foi derrubada a Monarquia e 

instaurada a República. Mais tarde, em 1936, inicia-se a guerra civil com republicanos e 

franquistas a debaterem-se. Assim sendo, com tudo a acontecer na Europa, Salazar debruçou-

se mais ainda sobre a nação.  

Para o Presidente do Conselho, era necessário controlar a informação que vinha do 

exterior do país, para que não houvesse oportunidade de a população se inspirar e revoltar contra 

o Governo. Assim, era importante controlar a Escola e “aliciar as crianças e os adolescentes 

com palavras inflamadas de exaltação patriótica e religiosa que fizesse, de cada um, 

inexpugnável pano de muralha contra as investidas do inimigo traidor e ateu”. (p.753) 

 

Carvalho (2011) declara que, em 1936 surge um novo ministro da Instrução Pública, o 

professor da Faculdade de Direito de Lisboa, António Carneiro Pacheco, que vem satisfazer as 

necessidades de Salazar para o cargo. 

Logo que Pacheco assume o cargo, torna-se o “executor implacável da doutrina política 

de Salazar”. Na lei designada “Remodelação do Ministério da Instrução Pública”, promulgada 

em 1936, há doze bases. (p.753) Algumas das mais significativas são: 

 A alteração da designação de Ministério da Instrução Pública para Ministério da 

Educação Nacional. (base I) 
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A criação da Junta Nacional da Educação (destinada ao estudo da formação do caráter, 

da cultura e do ensino e dos problemas que deles surgem), que se vai subdividir em sete áreas 

por ordem de importância: educação moral e física, ensino primário, secundário, superior, 

técnico, Belas Artes e investigação científica. (base II) 

Na base III lê-se: “no funcionamento dos serviços do Ministério será observada 

rigorosamente a hierarquia, sob pena disciplinar para todos os inspetores”. (p.754) 

Na base V é referida a exigência de cooperação na sua função e de formação do espírito 

nacionalista na escolha de professores. 

As bases IX e X tratam dos programas e livros de ensino. Surge um único “compêndio” 

para cada ano e disciplina. Isto era válido, por exemplo, para história de Portugal, história geral, 

filosofia e educação moral e cívica. Deste modo o Estado implementava os seus ideais políticos, 

uniformizando-os para todas as crianças, levando-as a seguir a “doutrina” de Salazar. 

 

Na base XI, é referida a Mocidade Portuguesa:  

“Será dada à mocidade portuguesa uma organização 

nacional e pré-militar que estimule o desenvolvimento integral 

da sua capacidade física, a formação do seu caráter e a 

devoção à Pátria (…) também a nossa mocidade iria ser 

fardada e armada e também iria desfilar perante o Chefe com 

o braço estendido, braço que era necessário robustecer para 

melhor garantia da defesa da Pátria”. (Carvalho,2011, p.755) 

   

Na base XII fala-se na obrigatoriedade, em todos os estabelecimentos de ensino, do 

canto coral como elemento de educação. O canto coral reúne canções de exaltação nacional: 

glórias portuguesas, amor à Pátria, dignidade do trabalho, entre outras. 

Numa nota final, referida na base XIII, afirma-se “em todas as escolas públicas do 

ensino primário infantil e elementar existirá, por detrás e acima da cadeira do professor, um 

cruxifixo, como símbolo da educação cristã determinada pela Constituição”. (p.756) 

A Mocidade Portuguesa (M.P.), já referida anteriormente por Carvalho (2011), foi uma 

importante organização criada, em 1936, pelo governo de Salazar. A inspiração vinha da 

Alemanha e Itália. 
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Todas as crianças (do sexo masculino) do país, dos 7 aos 14 anos, eram obrigadas a 

pertencer a esta organização, quer fossem estudantes ou não. Tinham de ter religião, e seguiam 

os exemplos de grandes figuras portuguesas como Nuno Álvares Pereira e o Infante D. 

Henrique. Tinham a sua própria bandeira e hino. 

Podiam pertencer à M.P. até aos 26 anos de idade. Assim eram divididos em escalões 

consoante as idades: Lusitos (7 aos 10 anos); Infantes (10 aos 14 anos); Vanguardistas (14 aos 

17 anos) e Cadetes (17 aos 26 anos). A cada escalão eram aplicadas medidas de ensino 

diferentes. Para os mais pequenos a atividade física prendia-se com jogos e marchas e ainda 

tinham formação nacionalista com um professor e formação moral com o padre ou um delegado 

da igreja. Os Cadetes pertenciam à milícia da Mocidade Portuguesa e eram comandados por 

um oficial superior do exército. 

A M.P. fazia a saudação romana como sinal de subordinação hierárquica e patriótica.  

No ano seguinte surge também a Mocidade Portuguesa Feminina (M.P.F), com as 

mesmas funções da masculina, mas adaptadas à condição da mulher. Era-lhes transmitido o 

gosto pela “vida doméstica”, a missão a desempenhar na família, no meio e no Estado. Os 

modelos a seguir seriam a rainha D. Filipa de Lencastre (“Mãe e educadora da ínclita geração”) 

e a rainha D. Leonor (fundadora das Misericórdias). Esta Mocidade ficava a cargo da Obra das 

Mães pela Educação Nacional (O.M.E.N). 

“ (…) pelo Decreto nº 26893, de 15 de Agosto e 

1936, que aprova o Estatutos da Obra das Mães pela 

Educação Nacional, passara aquela instituição a 

promover e assegurar a educação infantil pré-escolar. As 

escolas infantis oficiais foram encerradas (1937) e a 

educação infantil cometida às famílias, designadamente 

às mães. Ao mesmo tempo não deixava de ser reconhecido 

o papel da iniciativa particular, designadamente os 

jardins-escolas João de Deus.” (Magalhães, 1997, p.25)  

 

Conforme escreve Carvalho (2011) a base IX, da lei que entrou em vigor em abril de 

1936, refere a revisão dos programas e das disciplinas de todos os graus de ensino.  
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No que diz respeito ao ensino primário, e por haver urgência em fazer algumas 

alterações, foram decretadas em novembro de 1936, mudanças que iriam entrar em vigor logo 

de imediato. O currículo estabelecido estava reduzido ao mínimo: língua portuguesa – leitura, 

redação e feitos pátrios; aritmética e sistema métrico; moral; educação física e canto coral. 

Neste último decreto é feita uma chamada de atenção aos agentes educativos, eles devem 

ter competências para o cargo e um comportamento moral exemplar. 

As escolas iriam funcionar em regime de separação de sexos. 

É ainda referido neste decreto-lei que as professoras não podiam casar sem a autorização 

do Ministério da Educação. Este só a concedia se o pretendente tivesse um bom comportamento 

moral e cívico e ainda rendimentos semelhantes ou superiores aos da professora, comprovados 

através de documentos. 

Para suportar a ideologia política do Estado Novo e o seu sucesso, segundo Carvalho 

(2011), foi indispensável a criação de um livro de leitura (livro único) para a escola primária 

com conteúdos ligados à Nação e também à religião. Os textos para este livro inicialmente, 

eram para serem feitos através de concurso público, no entanto e apesar de surgirem vários, 

nenhum foi do agrado do Governo. Assim sendo foi confiada esta tarefa a um conjunto de 

técnicos com mérito pedagógico, literário e artístico.  

Os técnicos, para a elaboração do manual, foram buscar inspiração aos livros escolares 

italianos do mesmo grau de ensino, adaptando ao caso português. 

“ (…) ao darem-se os passos iniciais no conhecimento 

das letras, no Livro da Primeira classe, aproveitava-se a letra 

S para soletrar Salazar, e a letra C para se fixar o nome 

Carmona, então Presidente da República. As crianças que 

soletravam tais nomes poderiam, na altura, erguer os olhos 

para a parede da sala de aula de onde pendia o cruxifixo, e ver, 

de um e do outro lado de Cristo, os retratos de Carmona e de 

Salazar (…) (Carvalho, 2011, p.768) 
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Cada livro escolar, de diferentes anos, englobava várias páginas dedicadas à exaltação 

nacional e à religião. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nº 18 – Textos do livro de leitura da 1º classe. 

Fonte: https://pt.slideshare.net/susanasimoes/estado-novo-1-30062472 

 

Segundo Rosas (1992), esta primeira fase do Estado Novo (1930 - 1936) em relação à 

Educação define-se como desnorteada na sua ação governativa, existindo uma sucessão 

excessiva de ministros sem se conseguirem observar alterações consideráveis na pasta da 

Instrução. Nesta fase o principal objetivo era desmantelar os vestígios da Primeira República 

que incidiram mais na administração escolar e na formação dos professores. 

    

 “ As tentativas de reforma no âmbito da formação de 

professores do ensino primário ilustram bem o difícil processo 

de substituição de legitimidades. As frequentes intervenções 

estatais (mudança de nome das escolas, dos programas, da 

direção, dos professores, etc) não conseguem resolver o cerne 

do problema: as escolas mantêm uma cultura pedagógica 

própria, caldeada no tempo republicano, que a Ditadura não 

consegue modificar (…). (Rosas, 1992, p.457) 

 

O ensino liceal, segundo Carvalho (2011) também foi reformulado por Carneiro 

Pacheco, com o objetivo de desenvolver a personalidade dos portugueses a nível moral, 

intelectual e físico, segundo a Constituição. Anteriormente o objetivo era mais de preparar os 

alunos para o Ensino Superior.  
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Foi assim necessário o estreitamento do esquema do currículo.  

 Neste decreto, que visa a alteração do ensino liceal, foi declarado que não fazia sentido 

a distinção entre o Curso Geral e o Curso Complementar mas um curso igual para todos e 

dividido em três ciclos: o 1º  Ciclo – contemplado pelo 1º, 2º e 3ºano, o 2ºCiclo – do 4º ao 6ºano 

e ainda o 3º Ciclo com apenas o 7º ano. 

 Para as raparigas que frequentavam o Liceu existia um curso para a missão natural da 

mulher, tinha a duração de um ano, e englobava aulas de Culinária, Educação Física e o Canto 

Coral. Para além disso as jovens aprendiam nas aulas a costurar e a criar peças de roupa como 

chapéus, vestidos, entre outros. 

 

A principal preocupação de Carneiro Pacheco, enquanto representante deste ministério, 

que veio a refletir na sua prática como ministro, era o culto dos heróis, a exaltação patriótica e 

a prática das virtudes cristãs.  

“Carneiro Pacheco manteve-se na pasta da Educação durante 

quatro anos e meio, e sempre se comportou como executor admirável 

do pensamento de Salazar. «Deus, Pátria e Família» foi o lema de toda 

a sua actuação, sobre o qual procurou estruturar solidamente a Escola, 

impulsionando-a para um futuro a seu contento (…). Tudo quanto 

executou teve sempre como objetivo a moldagem das crianças e dos 

adolescentes ao modelo nacionalista que defendia, e isso obrigou a 

concentrar todas as atenções nos ensinos primário e liceal. 

 (Carvalho, 2011, 778). 

  Apesar do seu trabalho e dedicação a Salazar, Pacheco saiu do cargo em 1940, por 

motivos desconhecidos. 

     

Para Rosas (1992),1936 foi o marco de mudanças na Educação. Este ano indica ainda, 

o início da segunda fase de mudança na Educação durante o Estado Novo que se vai prolongar 

até 1947. 

A segunda fase caracterizou-se “pela tentativa de edificação da escola nacionalista, 

baseada numa forte componente de inculcação ideológica e de doutrinação moral”. (p.458) 
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Segundo Carvalho (2011) a seguir a Carneiro Pacheco vieram dois novos ministros, 

Mário de Figueiredo e Caeiro da Mata, ambos professores catedráticos de Direito na 

Universidade de Coimbra e de Lisboa, respetivamente.  

Estes dois ministros fizeram poucas alterações ao ensino, seguindo as diretrizes já 

assentes por seis anos.  

No entanto, retrocederam em dois aspetos, no que diz respeito ao funcionamento da 

escola. O primeiro aspeto prende-se com a distinção entre Curso Geral e Curso Complementar 

dos Liceus, deixada por Pacheco. Mário Figueiredo achava esta divisão artificial e por isso 

acabou com ela. O Curso Geral continuou a ser de sete anos, de igual modo divididos em ciclos 

e o 7ºano tendo caráter, novamente, preparatório para os cursos superiores. O outro retrocesso 

verifica-se na duração dos cursos de formação de professores primários. Em 1936, quando foi 

encerrada a Escola do Magistério Primário, os cursos tinham a duração de três anos e agora ao 

ser reaberta em 1942, é eliminado um ano. 

Carvalho (2011) refere que no tempo do Ministro Caeiro da Mata, surge de novo o 

assunto da coeducação. Esta sempre foi mal vista aos olhos da Ditadura Nacional. Só em casos 

de dificuldades económicas e impossibilidade de haver edifícios escolares é que era permitida. 

Houve escolas que se dividiram em turnos com horários distintos para rapazes e para raparigas. 

 

Rosas (1992) descreve a terceira fase do Estado Novo (1947-1960) como processo de 

acomodação do sistema educativo. 

Carvalho (2011) afirma que Pires de Lima, Ministro da Educação (de 1947 a 1955), teve 

como principal objetivo combater o analfabetismo em Portugal. Em outubro de 1952 foi 

promulgado um Plano de Educação Popular relacionado com o problema em questão: 

“Despertar e desenvolver no nosso povo, por processos diretos e indiretos, por métodos 

suasórios ou repressivos, um interesse esclarecido pela instrução”. (p.785) 

O principal objetivo deste plano, era ainda colocar a escola como obrigatória. Aqueles 

que faltavam levavam com multas pesadas e se não pagassem podiam ir presos ou até fazer 

trabalhos públicos. Ainda como prevenção para as crianças não faltarem à escola, passou a ser 

indispensável o diploma da instrução primária para a obtenção da carta de condução, para 

emigrar, entre outros. 
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Assim, a escola obrigatória para crianças continuou a ser de três anos, que, contudo, 

poderiam ser concluídos até aos 12. 

Também os adultos, que não tinham a instrução primária, foram envolvidos pela 

“Campanha Nacional de Educação de Adultos”. Aos cursos de aulas noturnas foram 

acrescentadas aulas diurnas.   

“Em 1926 (informa o decreto-lei) o número de escolas 

primárias e de postos escolares era de 8484, e em 1952, data 

do lançamento do Plano de Educação Popular, era de 15 662; 

o número de alunos matriculados em 1926 era de 316888, e em 

1952, de 626 107. (…) Esperava-se agora que a execução do 

Plano aumentasse substancialmente todos estes valores”.  

           (Carvalho, 2011, p.786) 

 

O ensino liceal foi também alvo de reformas do Ministro Pires de Lima. Este último 

repôs o esquema que tinha sido alterado por Carneiro Pacheco, ou seja, o Curso Geral dos 

Liceus voltou a ter uma duração de cinco anos e o Curso Complementar dois anos. Também 

reduziu os programas e as matérias ao primário e ainda, foram cortados alguns dias de férias, 

tanto no Natal, como na Páscoa e nas férias grandes. 

Quando Pires de Lima, em 1955, saiu do seu cargo, verificava-se o seguinte: 

“Foram três anos bem aproveitados, numa conjugação 

programada de esforços, com resultados positivos, embora, 

dado o nosso atraso, ainda ficássemos permanecendo bastante 

aquém do objetivo desejado, que era a extinção total do 

analfabetismo (…) Reconhece-se que durante os três anos de 

execução do Plano e da Campanha, de 1952 a 1955, houve um 

aumento de 126 459 alunos inscritos no ensino primário, 

número avultado para tão pequeno intervalo de tempo (…) ”.  

(Carvalho, 2011, p.791 e 792) 
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Rosas (1992) afirma que quando ocorreram as inspeções escolares nos intervalos de 

1948 - 1949 e 1958-1959, foram observadas evoluções positivas no que se refere à logística da 

escola, nomeadamente ao estado dos edifícios escolares apesar das dificuldades ainda 

existentes. Nos meios rurais o ensino primário sofreu bastantes críticas por parte dos inspetores. 

 

“ (…) - Edifício escolar: apesar de significativas 

melhorias, só 45% das escolas são consideradas em «bom 

estado», referindo-se com frequência a falta de limpeza, a 

degradação das instalações e a ausência de aquecimento e de 

instalações sanitárias. 

- Mobiliário escolar: o mobiliário descrito é o 

estritamente necessário (mesa e cadeiras) (…) por vezes em 

«mau estado» e (…) insuficientes. 

- Material didático: (…) resume-se em 85% dos casos 

ao mínimo possível (quadro preto, mapas, caixa métrica, 

bandeira, fotografias do Chefe de Estado e do presidente do 

Conselho e cruxifixo) (…) necessidade de dotar as escolas com 

outro material (…). (Rosas, 1992, p.482) 

 

 Carvalho (2011) informa que o engenheiro Francisco Leite Pinto, professor catedrático 

da Universidade Técnica, sucede a Pires de Lima no cargo de ministro da Educação. Sendo um 

observador atento da sociedade, reconheceu que Portugal estava muito atrasado em relação aos 

países ocidentais. Era necessário estabelecer a ligação entre a Educação e a Economia para que 

esta última se desenvolvesse positivamente.  

O novo ministro criou, em 1957, o Plano de Fomento Cultural, no entanto teve que 

solicitar auxílio a organismos internacionais, por falta de recursos em Portugal. Pediu à O.C.D.E 

(Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Económico) a elaboração de um trabalho 

em comum, surgindo assim o “Projeto Regional do Mediterrâneo”. 

Apesar de desejar melhorar os níveis da Educação em Portugal, Leite Pinto apenas 

conseguiu estender a obrigatoriedade escolar até à quarta classe no ensino primário, e só para o 

sexo masculino. Embora defensor da política de Salazar, Leite Pinto tentou mudar aspetos da 

escola sem êxito. Salazar não simpatizou com estes métodos do ministro e voltou a procurar 

pessoas da sua confiança para o cargo. 



    
 A Educação da Criança durante o Estado Novo 

 
   - 60 - 
 

A Francisco Leite Pinto segue-se Manuel Lopes de Almeida, catedrático na Faculdade 

de Letras da Universidade de Coimbra. No curto espaço de tempo em que esteve no cargo de 

ministro da Educação, criou a Faculdade de Letras no Porto. 

Inocêncio Galvão Teles, catedrático de Direito na Universidade de Lisboa, quando 

assume o cargo de ministro da Educação, dá continuidade ao Projeto iniciado por Leite Pinto 

com o apoio da O.C.D.E. Este plano só foi tornado público em 1964 e visava: “ (…) estabelecer, 

em termos quantitativos, a evolução que deverá, ou deveria, sofrer o sistema escolar português 

durante certo período de tempo (…).” (Carvalho, 2011, p.798) 

Galvão Teles publica dois decretos, ambos ligados ao ensino da Religião e Moral nas 

escolas primárias, liceais e técnicas. Este poderá ser ministrado pelo pároco da freguesia, pelo 

professor, ou outra pessoa que aceite este cargo. Quem decide é o prelado da diocese.  

O objetivo do ensino desta disciplina seria que os alunos aceitassem a verdade da 

Religião e se tornassem convictos da mesma. 

Este ministro da Educação, pressionado pelas circunstâncias, teve a responsabilidade de 

fazer alterações à organização da Mocidade Portuguesa.  

“ As atribuições da Organização aparecem reduzidas 

à superintendência nas actividades circum-escolares e na 

acção social escolar e à promoção da ocupação dos tempos 

livres da juventude não escolar (…) continuam a ser 

obrigatórias para os alunos de instrução primária, do 1ºCiclo 

do ensino liceal (…) mas em todo o decreto já não se falava em 

lusitos, nos infantes, nas quinas, nos castelos, (…) na saudação 

romana, no hino e uniformes, (…) em nenhum dos pormenores 

bélicos (…). (Carvalho, 2011, p.801) 
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Galvão Teles modifica, com alguma urgência, a escolaridade obrigatória, anteriormente 

alargada por quatro anos, agora aumentada para seis anos, que se divide em dois ciclos: o 1º 

Ciclo – elementar, englobaria os quatro primeiros anos e o 2º Ciclo – complementar, os outros 

dois anos. 

“Todas as crianças que não pretendessem continuar os 

seus estudos seguiriam as seis classes obrigatórias. As que 

quisessem segui-los frequentariam somente as quatro 

primeiras classes e daí, após a aprovação em exame, 

matricular-se-iam no 1º Ciclo do Ensino Liceal (…). 

 (Carvalho, 2011, p,802) 

  

Segundo Carvalho (2011) a ideia de utilizar meios audiovisuais na sala de aula surge, 

principalmente, dos Estados Unidos. Portugal na década de 50 vê a utilização desse recurso a 

crescer. Os professores obtiveram resultados positivos com a aplicação desse recurso, por parte 

dos alunos que mostravam interesse. 

O ministro Galvão Teles colocou nos seus projetos da reforma ao ensino, a utilização 

dos meios audiovisuais, dando mais importância à sua utilização na sala de aula. Em 1964 

institui o Centro de Estudos de Pedagogia Audiovisual, mais tarde o Instituto de Meios 

Audiovisuais de Ensino e de Telescola. O Governo tinha como objetivo, testar a 

empregabilidade na sala de aula do cinema, da projeção fixa, da gravação sonora, da rádio e 

televisão e promover esses recursos para elevar o nível cultural da população. A Telescola tinha 

como metas a apresentação de cursos através da radiodifusão e da televisão escolares.  

 

Em 1968, Salazar, perto dos seus 80 anos, sofre uma queda com a qual fica gravemente 

debilitado para continuar a exercer o cargo de Presidente do Conselho. Assim sendo, foi 

substituído por Marcello Caetano, professor catedrático da Faculdade de Direito de Lisboa. 

Foi nesta mesma altura que Galvão Teles deixou a pasta da Educação. Para ocupar o 

cargo é escolhido José Hermano Saraiva, professor do Liceu e advogado. No entanto esteve 

apenas um ano e meio no cargo devido a problemas com a Academia de Lisboa. 

 

 



    
 A Educação da Criança durante o Estado Novo 

 
   - 62 - 
 

Marcello Caetano convida o professor universitário, de Coimbra, José Veiga Simão para 

Ministro da Educação. Este pediu a colaboração de entidades que não eram apoiantes da política 

do Governo e ele próprio tomava atitudes e utilizava termos contra a doutrina vigente. Era 

necessário democratizar a educação.  

Carvalho (2011) aponta uma lei que saiu da Assembleia Nacional em 1973, na qual 

surgiam reformas para a educação elaboradas por Veiga Simão. As principais alterações na 

educação tinham a ver com a extensão da escolaridade obrigatória de seis para oito anos; novo 

enquadramento da formação profissional; oficialização do pré-escolar; estruturação da 

educação permanente escolar e consagração do princípio da democratização do ensino. 

O sistema educativo, segundo Carvalho (2011), passa a englobar o ensino pré-escolar, 

a educação escolar e a educação permanente. A educação escolar era compreendida pelo ensino 

básico obrigatório – primário e preparatório de quatro anos cada; pelo ensino secundário – de 

dois ciclos de dois anos cada um; o ensino superior – de curta duração, de longa duração e de 

pós-graduação; e a formação profissional – para quem possuísse a habilitação do ensino básico 

ou do Curso Geral ou Complementar do ensino secundário e era opcional. 

Para além destas mudanças no ensino, Veiga Simão ainda reformulou a Junta Nacional 

da Educação; o Gabinete de Estudos e Planeamento; criou um Conselho dos Diretores Gerais; 

concentrou as funções pedagógicas e disciplinares em três grandes Direções Gerais do Ensino, 

Superior, Secundário e Básico; criou a Inspeção Geral do Ensino; reformou o Instituto de Meios 

Audiovisuais de Educação passando a ser designado Instituto de Tecnologia Educativa; criou 

também o Secretariado para a Juventude, destinado a estimular a atividade juvenil nos tempos 

livres; reorganizou a Mocidade Portuguesa masculina e feminina, de maneira a que se 

tornassem principalmente associações nacionais da juventude e ainda reestruturou o Instituto 

de Ação Social. 

De acordo com um decreto-lei da época: “o Ministério da Educação Nacional ficará 

devidamente habilitado a funcionar como instrumento decisivo ao serviço da batalha da 

educação (…). (Carvalho, 2011, p.811) 
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Muitos a favor do regime receavam e questionavam estas alterações e tentavam boicotar 

as reformas impostas por Veiga Simão. 

  

“A obra de Veiga Simão na Educação Nacional representou um 

inegável progresso. Em balanço feito em 1973 pôde o ministro afirmar, 

referindo-se a trabalho já realizado, visível e palpável, que «Nos 

últimos quatro anos criaram-se 6400 escolas do ensino primário, 180 

do Ciclo Preparatório directo, 280 postos oficiais da Telescola, 79 

liceus ou secções do ensino liceal, 51 escolas ou secções do ensino 

técnico e 9 escolas do magistério primário»; que nos últimos três anos 

tinham entrado mais de 100 000 alunos no conjunto de 

estabelecimentos de ensino nacionais (…). (Carvalho, 2011, p.812) 

 

Em 25 de abril de 1974 dá-se o golpe militar, trazendo novas esperanças a Portugal. 

 

 

“ O Estado tem o dever de integrar a juventude no amor da Pátria, da disciplina, para uma actividade 

fecunda e para tudo quanto possa exigir dela a honra ou o interesse nacional.” 

(Salazar, discurso de 28 de maio de 1930)  
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2-Parte Prática 

2.1) Caraterização do meio 

 
Por considerar importante conhecer o meio onde se insere o contexto educativo irei, de uma 

forma sucinta, devido à vasta informação, caraterizar a cidade de Vila Real. 

 Segundo o site da Câmara Municipal, esta é uma cidade localizada no Norte do país 

a 450 metros de altitude. Está enquadrada numa bela paisagem natural. Situada num planalto, 

encaixado entre a junção dos rios Corgo e Cabril, é ladeada pelas serras do Alvão e Marão. A 

oeste de Vila Real, a 85 km em linha reta, fica o Oceano Atlântico, a 65km para norte a Galiza, 

Espanha.  

Vila Real é sede de concelho e capital de distrito. 

     O Concelho de Vila Real é constituído por 20 Freguesias: Abaças, União das Freguesias de 

Adoufe/Vilarinho de Samardã, Andrães, Arroios, União das Freguesias de Borbela/Lamas de 

Ôlo, Campeã, União das Freguesias de Constantim/Vale de Nogueiras, União das Freguesias 

de Nogueira/Ermida, Folhadela, Guiães, União das Freguesias de São Tomé do Castelo/Justes, 

União das Freguesias de Mouçós/Lamares, Lordelo, Mateus, Mondrões, União das Freguesias 

de Vila Real, Parada de Cunhos, União das Freguesias de São Miguel da Pena/Quintã/Vila 

Cova, Torgueda e Vila Marim. A população do concelho ronda os 52.000 habitantes, para uma 

área de cerca de 370 km2.  

 

 



    
 A Educação da Criança durante o Estado Novo 

 
   - 65 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nº 19 – Mapa de freguesias de Vila Real. 

Fonte:https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Vila_Real_freguesias.svg. 

 

A cidade de Vila Real é constituída por diversos serviços próprios para uma capital de 

distrito, entre os quais: o Hospital Distrital, Centros de Saúde e Clínicas; Instituições Bancárias; 

Biblioteca Municipal; Piscina Municipal; Tribunal; Estações dos Correios; Teatro; Centro 

Comercial; Cinema; Conservatório de Música; Corporações de Bombeiros; Exército; Forças de 

Segurança; Redes de transportes públicos; a nível da Educação existem todos os graus de 

ensino, desde o Jardim-de-Infância ao Ensino Superior - Universidade de Trás os Montes e Alto 

Douro (UTAD). A salientar que a UTAD é um exemplo de potencialidade educativa para as 

crianças, uma vez que engloba numa só área o Museu de Geologia, o Jardim Botânico, o 

Hospital Veterinário, e organiza várias atividades para as crianças em tempo de férias letivas. 

No que diz respeito a Museus, a cidade tem o Museu de Arqueologia e Numismática, o 

Museu da Vila Velha, o Museu de Geologia da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, 

o Museu Etnográfico e o Museu do Som e Imagem (Teatro Municipal); 

Vila Real não apresenta muitos monumentos, mas possui alguns de grande valor 

arquitetónico, dos quais se destacam o Palácio de Mateus, o Pelourinho, a Casa dos Marqueses 

de Vila Real (Casa do Arco), a Capela Nova, a Igreja de São Pedro e a Sé (Igreja de S. 

Domingos). Outros monumentos: Estátua de Carvalho Araújo, Igreja de Nossa Senhora da 

Conceição e Igreja do Calvário. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Vila_Real_freguesias.svg
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Como pessoas mais ilustres de Vila Real, pelo destaque que tiveram em diferentes áreas, 

podemos referir: Diogo Cão, D. Pedro de Castro, Morgado de Mateus, Monsenhor Jerónimo do 

Amaral, Camilo Castelo Branco, Alves Roçadas, Carvalho Araújo, entre outros. 

Em relação a espaços verdes, a cidade é contemplada por duas áreas de grande valor, o 

Parque Corgo, atravessado pelo rio do mesmo nome e ainda o Jardim da Carreira. 

A gastronomia de Vila Real é rica em doces, como as “Cristas de Galo”, os “Pitos de 

Santa Luzia” e as “Ganchas de S. Brás”. Como pratos típicos servem-se tripas aos molhos, 

cabrito assado com arroz de forno, vitela assada e vários pratos de bacalhau. 

A cidade de Vila Real, no que concerne ao clima, é de extremos devido à situação 

geográfica. É caracterizada por um Inverno longo e rigoroso, com geadas intensas e grande 

precipitação, chegando por vezes a temperaturas abaixo de 0º C. O Verão é bastante seco e 

quente. Com estas diferenças de temperatura bruscas, os dias intermédios são raros. 

Os recursos que o meio envolvente oferece à instituição (como os museus, cinema, 

teatro, os bombeiros, espaços verdes, entre outros) são importantes instrumentos para o 

Professor ter como base de apoio no ensino das crianças, uma vez que enriquece o processo de 

ensino-aprendizagem, diversificando os meios disponíveis e estimulando positivamente o 

aluno. 
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2.2) Caracterização da Instituição 

 
A Instituição que me acolheu para o estágio no 2ºciclo foi o Agrupamento de Escolas 

Morgado de Mateus (AEMM), em Vila Real. 

A sede do Agrupamento de Escolas Morgado de Mateus localiza-se na freguesia de 

Mateus, em Vila Real. A Instituição fundiu-se no ano letivo de 2012/2013 com o Agrupamento 

Monsenhor Jerónimo do Amaral, passando a ter apenas uma gestão. Assim agora engloba o 

pré-escolar, o 1º, 2º, 3ºciclos e Ensino Secundário. Abrange aproximadamente 2000 alunos. 

O Agrupamento contempla um Gabinete de Apoio ao aluno, três Bibliotecas, dois auditórios, 

duas secretarias, um refeitório, dois bares, dois pavilhões desportivos, dois campos exteriores, 

duas reprografias, salas equipadas com plano tecnológico - computadores e projetores, quatro 

salas de educação tecnológica com quadros interativos e salas para apoio dos professores aos 

alunos de várias disciplinas, um psicólogo e um enfermeiro. 

Existem ainda professores e auxiliares de Educação Especial. Lecionam e prestam apoio a 

tempo inteiro aos alunos com necessidades educativas especiais, de forma a promoverem o seu 

desenvolvimento, autonomia e competências sociais para uma futura inserção na sociedade. 

Funcionam também na escola-sede Cursos Profissionais. 

Horário de funcionamento: 08:00h -18h. 

 

 

Figura nº 20 – Localização do Agrupamento de Escolas Morgado de Mateus. 

Fonte: https://www.google.pt/maps/@41.294785,-7.7253059,17z 

https://www.google.pt/maps/@41.294785,-7.7253059,17z
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2.3)Caraterização da turma 

 
O estágio no 2º Ciclo foi feito em pares. Ao nosso grupo de estágio foram atribuídas 

duas turmas no Agrupamento de Escolas Morgado de Mateus, uma de 5º ano, com a qual 

iriamos trabalhar as áreas de matemática e ciências, e uma turma de 6ºano onde iriamos 

trabalhar as áreas de português e história e geografia de Portugal. Foi com esta última que 

descobri o interesse pelo tema deste trabalho, para a obtenção do grau de Mestre em Ensino. 

A turma do 6º ano recebeu-nos no início do 2º período, na disciplina de história e 

geografia de Portugal. As três primeiras semanas foram de observação para conhecer a turma. 

Constatei que a mesma era constituída inicialmente por 20 alunos, mas dois alunos estavam 

ausentes já há algum tempo por motivos de saúde, segundo a Professora Cooperante da 

disciplina. Dos 18 restantes, 11 eram do sexo feminino e 7 do sexo masculino, com idades 

compreendidas entre os 10 e os 13 anos de idade. Três dos alunos da turma já não frequentavam 

o 6º ano pela primeira vez e dois tinham Necessidades Educativas Especiais. 

Dos 18 alunos da turma, 10 beneficiavam de Ação Social Escolar. Todos viviam nos 

arredores da cidade de Vila Real. 

A turma era heterogénea, havia alunos com muitas dificuldades, medianos e com bom 

aproveitamento escolar. Ainda assim todos se mostravam empenhados e interessados nas aulas 

e ajudavam-se mutuamente nos trabalhos propostos pela docente. 

Na turma existia apenas um aluno, repetente, capaz de desestabilizar a aula e os restantes 

membros da turma, a própria Professora Cooperante nos alertou sobre ele, por ser um aluno 

problemático, que gostava de desafiar a autoridade de todos os Professores e criar conflitos 

entre os colegas.  
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2.4) Descrição da Prática de Ensino Supervisionada 

Durante o tempo de observação, a Professora Cooperante da disciplina de história 

atribuiu a cada estagiário o capítulo do manual escolar que teríamos de lecionar, durante o 

período de prática de ensino supervisionado. O meu capítulo seria o Estado Novo e seria eu, do 

nosso grupo de estágio, a começar a lecionar. Assim, refleti bem sobre o tema e a estratégia que 

iria usar para atrair a atenção da turma para o assunto em questão.  

Numa reunião entre os estagiários, a Professora Cooperante da disciplina e o Professor 

Orientador da Universidade, foi estabelecido que seria mais simples que, no lugar das 

tradicionais planificações de aula, os estagiários fizessem apenas uma descrição prolongada de 

cada aula a lecionar, a fim de não se prenderem muito com esses detalhes e focarem a sua 

atenção mais nos conteúdos e nas estratégias a utilizar. 

A seguir apresentarei as Previsões de Aula utilizadas durante o meu Estágio na 

disciplina, fazendo um comentário sobre as mesmas. 

Através de pesquisa verifiquei a existência de um filme realizado pelo cineasta Manoel 

de Oliveira: Aniki Bóbó. Retrata a vida de garotos no tempo de Salazar: a escola, as brincadeiras, 

as dificuldades e os medos, as paixonetas, entre outros aspetos.  

Decidi utilizá-lo como introdução ao tema do Estado Novo, na primeira aula. 
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1ª Aula – 03 de fevereiro de 2016 

Quarta-feira (45 minutos) 

Sumário:     -Correção do trabalho de casa. 

                     -Visualização de um excerto do filme: “Aniki Bóbó” de Manuel de Oliveira - Análise e 

discussão do filme. 

                     - Introdução ao estudo do subdomínio 2: O Estado Novo. 

                     - Distribuição de temas para trabalho de pesquisa sobre o conteúdo. 

12:30h – Entrada para a sala de aula. 

12h35h – A Estagiária abre a lição e escreve o sumário, no computador, projetando-o para a turma 

passar. 

12:40h – Correção, oral, dos trabalhos de casa, manual, página 104. 

12:45h – Introdução ao estudo do subdomínio 2: “ O Estado Novo”- visualização de um excerto do filme 

de Manoel de Oliveira: “Aniki Bóbó”. A Professora Estagiária pede à turma que tome notas, no caderno 

diário, de aspetos específicos do quotidiano. Os alunos devem atender ao meio ambiente onde é passada 

a ação, o vestuário, o tipo de habitação, elementos decorativos, linguagem/expressões ou vocábulos 

estranhos, profissões e atitudes das personagens. A Estagiária questionará a turma acerca das diferenças 

entre as vivências retratadas no filme e as que conhecem no seu dia-a-dia.  

13:00h – Análise, em grande grupo, do filme visualizado – integração, do mesmo, nos conteúdos a 

lecionar, nas próximas aulas sobre o “Estado Novo”. 

13:10h – Formação de grupos (de dois alunos) e distribuição de temas para a realização de trabalhos 

sobre os conteúdos a desenvolver ao longo da responsabilização.  

Temas para os trabalhos: “Biografia de Salazar”; “Constituição de 1933”; “ A Educação no Estado 

Novo”; “ A Mocidade Portuguesa”; “A Legião Portuguesa”; “ A Censura e a PIDE”; “ A Guerra 

Colonial”; “ As prisões do Estado Novo” e “A oposição ao Estado Novo. 

13:15h – Saída 
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                     Em relação a esta primeira aula, considero que foi, em geral bastante positiva, os 

alunos estavam motivados para a nova matéria. O filme cativou a sua atenção, e quando 

terminou estavam ansiosos por fazer perguntas e comentários, o que originou alguma confusão 

na sala. Foi preciso chamar-lhes a atenção para manterem a calma e a ordem na sala. Como o 

tempo era escasso, não demorámos muito na troca de ideias e passámos à explicação do trabalho 

de pesquisa - Planificação em Anexo (Anexo 1). Este seria feito em pares, sorteando-se um 

subtema do Estado Novo a cada um. Teriam um guião (Anexo2) que os orientaria na resposta 

às questões propostas durante o meu tempo de lecionação da disciplina. 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nº 21 – Apresentação do filme Anikki Bóbó. Fonte própria 
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2ª Aula – 05 de fevereiro de 2016 

Sexta-feira (90 minutos) 

Sumário:  - Continuação da aula anterior; 

                  - Salazar e a construção do Estado Novo; 

                  - Os ideais do Estado Novo e a sua propaganda;  

 

11:45h – Entrada 

11h50h – A Estagiária abre a lição e escreve o sumário, no computador, projetando-o para a turma 

passar. 

11:55h – Diálogo com a turma para esclarecer assuntos relacionados com os trabalhos de pesquisa 

sobre o Estado Novo - prazo de entrega e dúvidas existentes e ainda continuação do diálogo sobre o 

filme visto na última aula. 

12:05h – Através de um PowerPoint, a Estagiária começa a relacionar a última matéria lecionada pela 

Professora Cooperante – Ditadura Militar com o Estado Novo de António de Oliveira Salazar. 

Desenvolve a matéria, questionando sempre os alunos sobres os seus conhecimentos prévios. 

12:50h – Visualização de um vídeo da escola virtual para sintetizar os conteúdos. 

12:55h – Registo no caderno diário de uma síntese da matéria abordada ao longo da aula. 

13: 10h – Realização de exercícios do manual, página 110. 

13:15h – Saída 

 

                         Nesta segunda aula, a turma mostrou-se interessada em falar mais sobre o filme, 

e principalmente sobre a escola daquele tempo. A este propósito surgiu a ideia de fazer um 

questionário e uma entrevista aos avós ou familiares, que estudaram e viveram nessa época. 

Assim, decidi de imediato, recolher na turma as questões que gostariam de colocar, para saber 

mais sobre a escola do Estado Novo. Realizada esta tarefa, prossegui a aula com a exposição e 

explicação dos dois primeiros subtemas do capítulo do Estado Novo, do programa: “Salazar e 

a Construção do Estado Novo” e “ Os ideais do Estado Novo”. Nesta aula senti dificuldade em 

gerir a turma devido ao aluno problemático que estava constantemente a meter conversa com o 

colega da mesa do lado. A própria turma mostrava-se barulhenta devido às trocas de ideias para 

as perguntas que queriam fazer nas entrevistas e inquéritos. A Professora Cooperante auxiliou-

me no que dizia respeito a tranquilizar a turma enquanto anotava as questões dos alunos. 
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3ªAula – 12 de fevereiro de 2016 

Sexta-feira (90 minutos) 

                      

                               Sumário: - Correção dos trabalhos de casa. 

                                                -Revisão da aula anterior. 

                                                -A repressão sobre os opositores do Estado Novo. 

                                                -A prosperidade e a opressão do Estado Novo. 

 

 

11:45h – Entrada 

11h50h – A Estagiária abre a lição e escreve o sumário, no computador, projetando-o para a turma passar. 

11:55h – Entrega de questionários e entrevistas aos alunos para aplicar a familiares. 

A seguir, abertura do manual na página 110, para ser corrigido o trabalho de casa. A Estagiária utiliza o 

PowerPoint para exemplificar possíveis respostas às questões do manual. 

12:05h – Realização de um questionamento oral à turma, sobre a última aula, com o auxílio do quadro, 

para elaborar um esquema-síntese da matéria. 

12:20h – A Estagiária continua a desenvolver a matéria sobre o Estado Novo, com recurso a um 

PowerPoint e à Escola Virtual. 

12:55h – Registos no caderno diário sobre a matéria abordada ao longo da aula. 

13: 10h – Síntese da matéria abordada. 

13:15h – Saída 

 

               No dia 12 de fevereiro de 2016, principiei a aula por abrir a lição no quadro interativo 

e escrever o sumário, como é usual. O passo seguinte foi entregar à turma os questionários e 

entrevistas já impressos. Cada aluno levou dois questionários (Anexo 3) e duas entrevistas 

(Anexo 4), ou seja, 36 questionários e 36 entrevistas no total. 

Nesta aula não consegui terminar a matéria que tinha proposto, devido a algumas interrupções 

dos alunos para tirar dúvidas e à demora para fazer os registos da matéria no caderno diário.  
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4ª Aula – 17 de fevereiro de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quarta-feira (45 minutos) 

Sumário:  - Continuação da aula anterior. 

                  - A candidatura de Humberto Delgado. 

                  - O marcelismo e a “abertura do regime”. 

 

12:30h – Entrada para a sala de aula. 

12h35h – A Estagiária abre a lição e escreve o sumário, no computador, projetando-o para a turma 

passar. 

12:40h – Breve revisão, com os alunos, da última matéria dada acerca da repressão sobre os 

opositores: Censura Prévia e PIDE. O que era a União Nacional.   

12:45h – Continuação da matéria da aula anterior: a Mocidade Portuguesa e a Legião Portuguesa, 

com recurso a um PowerPoint. 

12:55h – Introdução de novos subtemas ligados ao Estado Novo: “ A prosperidade e a opressão” e a 

“Oposição ao Estado Novo” com auxílio de um PowerPoint e do manual escolar. A Estagiária 

abordará a nova matéria sobre a construção de obras públicas durante o Estado Novo; os protestos 

dos trabalhadores e as suas condições de vida; os movimentos da Oposição; a candidatura de 

Humberto Delgado e o marcelismo. 

13:15h – Saída. 
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                  A aula do dia 17 de fevereiro de 2016 ficou marcada pela recolha de questionários 

já preenchidos por alguns elementos da turma. A seguir fez-se a revisão da matéria dada e 

prosseguiu-se com mais subtemas do Estado Novo presentes no programa: “ A candidatura de 

Humberto Delgado” e “ O marcelismo e a abertura do regime”. 

                    No final da aula foi feito um aviso sobre o fim do prazo de entrega dos trabalhos 

de pesquisa que seria na aula seguinte. Esclareceu-se, contudo, que teriam a oportunidade de 

terminar os seus trabalhos na próxima aula, uma vez que seria na biblioteca. Lembrámos ser 

importante trazerem os questionários já preenchidos para que tivéssemos tempo de discutir os 

resultados em conjunto, no meu último dia de Estágio nesta disciplina.  

                  Nesta aula também não consegui cumprir com o que foi escrito no sumário, uma vez 

que foi necessário esclarecer dúvidas dos alunos e chamar a atenção várias vezes, a um aluno, 

para o seu mau comportamento na sala de aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nº 22 - Quarta aula lecionada pela estagiária. Fonte própria. 
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5ª Aula – 19 de fevereiro de 2016 

Sexta-feira (90 minutos) 

 

Sumário: - Aula na biblioteca: Finalização dos trabalhos de pares sobre o “Estado Novo”.  

 

 

11:45h – Entrada para a Biblioteca. 

11:55h – Os alunos ligam os computadores da biblioteca e começam a trabalhar. A Estagiária 

vai circulando pelos grupos para tirar as dúvidas existentes. 

Aqueles que terminarem mais cedo realizarão uma ficha do Caderno de Perguntas (página 

39). 

13:00h – Recolha dos trabalhos de pesquisa, dos questionários e entrevistas. 

13:15 – Saída. 

 

 

              Na aula do dia 19 de fevereiro de 2016, realizada na biblioteca, os alunos terminaram 

os seus trabalhos de pesquisa, a pares. Ao longo da aula, passei em todos os grupos para tirar 

dúvidas existentes. 

              Perto do final recolhi os trabalhos de pesquisa e ainda os questionários e entrevistas. 

              À medida que cada grupo terminava e entregava o seu trabalho de pesquisa, pedia-lhes 

que realizassem a ficha, da página 39, do Caderno de Perguntas que tinha imprimido para me 

entregarem. 

            Esta aula na biblioteca foi complicada de gerir, uma vez que os alunos estavam com 

dificuldades nos trabalhos e queriam a minha ajuda, portanto estabeleci uma ordem e fui tirando 

as dúvidas. Contei com o apoio da Professora Cooperante e do meu colega de Estágio para 

acompanhar os alunos. Um dos grupos, não estava a funcionar bem, pois o aluno problemático 

estava a brincar com o colega e recusava-se a fazer o trabalho o que obrigava a vigilância 

constante da nossa parte para garantir a realização das tarefas. Outro grupo, não gravou em 

condições o trabalho e perdeu-o totalmente, apesar das tentativas para o recuperar. 
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      Figura nº 23 – Trabalhos de pesquisa realizados pelos alunos. Fonte própria. 
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6ª Aula – 24 de fevereiro de 2016 

Quarta-feira (45 minutos) 

Sumário: - O marcelismo – continuação. 

                - A Guerra Colonial;  

                - Breve apresentação oral dos resultados dos questionários e entrevistas realizadas 

pelos alunos. 
  
 

12:30h – Entrada 

12h35h – A Estagiária abre a lição e escreve o sumário, no computador, projetando-o para a 

turma passar. 

12:40h – Recolha do trabalho de casa e breve resumo da última matéria lecionada, para 

enquadrar os alunos nos novos e últimos conteúdos sobre o Estado Novo: o marcelismo e a 

Guerra colonial. 

12:45h – A partir de um PowerPoint e com o apoio do manual a Estagiária explica aos alunos, 

a nova matéria. 

13:00h – Registo no caderno diário de uma síntese da matéria abordada ao longo da aula. 

13h05h – Discussão dos resultados dos questionários e entrevistas realizadas pelos alunos a 

familiares. 

13:15h – Saída 

 

                A minha última aula supervisionada em história e geografia de Portugal iniciou-se 

após abrir a lição, escrever o sumário e recolher o trabalho de casa. Logo a seguir terminei a 

matéria sobre o Estado Novo com os subtemas: “A Guerra Colonial” e o “Marcelismo”. Após 

os registos no caderno diário, discutimos oralmente o resultado dos questionários e entrevistas 

realizadas, no tempo restante da aula. 

     A maior dificuldade sentida foi a gestão do tempo, por ser a minha última aula e ter de deixar 

a minha parte da matéria lecionada para que o meu colega iniciasse, na aula a seguir, a sua parte 

da matéria como já estava previsto e planeado. Com alguma pressão consegui terminar e os 

alunos ficaram com as suas dúvidas esclarecidas e com os registos da aula no caderno diário. 

No final, a cerca de 5 minutos do fim, de uma forma bastante breve para aquilo que gostaria, 

discutimos o resultado dos questionários e entrevistas. 
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            Apresento a seguir, de forma simples, os resultados da entrevista que os alunos 

realizaram em conjunto com o questionário: 

Dos 36 questionários e entrevistas distribuídos aos alunos, apenas 29 foram devolvidos 

completos. 

 Tabela nº 1 – Respostas à primeira questão da entrevista: “Estudou no tempo de Salazar? O que se 

lembra da sua escola?”. 

Tabela nº 2 – Respostas à segunda questão da entrevista: “Como era o seu Professor na altura?”. 

 

       

                 1ª Questão 

 

 

Nº de Respondentes 

 

 

Estudou no tempo de Salazar? 

 

O que se lembra da sua escola? 

 

 

11 

“Más condições da escola: velha, sem aquecimento, 

sem material pedagógico, com pouca luz, degradada, 

pouca higiene”. 

 

9 

“Ensino autoritário apoiado na memória e recorrente 

a castigos físicos”. 

 

6 

“Paredes vazias contendo apenas símbolos do Estado 

Novo (Retrato do chefe de Estado e crucifixo) ”. 

4  Não responderam. 

       

                 2ª Questão 

 

 

Nº de Respondentes 

 

 

“Como era o seu Professor, na altura?” 
 

 

16 

Indicam a “Austeridade, o distanciamento e a pouca 

afetividade do professor”. 

15 Aludem ao “ alto grau de exigência do professor”. 

 

11 

Referem os castigos físicos como “violentos”, 

aplicados pelo professor. 

 

4 

Mencionam a “bondade e a boa relação com os 

alunos.” 

Não responderam. 

2 Referem o “autoritarismo do professor”. 
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Tabela nº 3 – Respostas à primeira parte da terceira questão da entrevista: “Como eram as suas aulas?”. 

 

 

 

 

 

 Tabela nº 4 – Respostas à segunda parte da terceira questão da entrevista: “O que aprendiam 

essencialmente?”. 

  

 

 

 

 

 

 

 

       

                 3ª Questão 

 

 

Nº de Respondentes 

 

 

1ªParte: Como eram as suas aulas? 

 

6 

“Passividade dos alunos, a não participação e a falta 

de liberdade para intervir ou dar a sua opinião”. 

3 “O sentimento de medo por parte dos alunos.” 

4 “Total desmotivação para aprender.”  

       

                 3ª Questão 

 

 

Nº de Respondentes 

 

 

2ªParte:“O que aprendiam essencialmente?” 

 

21 

Referem conteúdos disciplinares destacando o 

português e a matemática (ler, escrever e contar). 

Destacam também a tabuada, a cópia e o ditado. 

 

1 

Referem a Ginástica. 

Referem a Música. 

4  Não responderam. 
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Tabela nº 5 – Respostas à quarta questão da entrevista: “Estudou até que ano?”. 

 

Tabela nº 6 – Respostas à quinta questão da entrevista: “Gostava de ir à escola? Porquê?”. 

  

 

       

                 4ª Questão 

 

 

Nº de Respondentes 

 

 

“Estudou até que ano/classe?” 

12 4ºano. 

5 3ºano. 

3 Não responderam. 

 

 

2 

2ºano; 

5ºano 

Curso do Magistério 

 

1 

6ºano; 

7ºano; 

Ensino Superior. 

       

                 5ª Questão 

 

 

Nº de Respondentes 

 

 

“Gostava de ir à escola? Porquê?” 
 

 

 

17 

“Sim" e apontam a razão de gostarem de aprender; 

outros afirmam que a ida à escola substituía a 

jornada de trabalho em casa ou no campo, outros 

ainda apontam o facto de na escola poderem brincar 

com os amigos. 

9 “Não” e apontam como causa o medo do professor e 

os castigos físicos. 

3 Não responderam. 
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Tabela nº 7 – Respostas à sexta questão da entrevista: “Se se portasse mal ou chegasse atrasado tinha 

algum castigo?”. 

 

 

 

 

Tabela nº 8 – Tipos de castigos respondidos na sexta questão da entrevista. 

 

 

 

 

 

 

 

       

                 6ª Questão 

 

 

Nº de Respondentes 

 

 

“Se se portasse mal ou chegasse atrasado tinha 

algum castigo?” 
 

 

25 

 

“Sim” 

3 Não responderam. 

1 “Não” 

       

                 6ª Questão 

 

 

Nº de Respondentes 

 

 

Tipo de Castigos  

 

15 

 

“Reguadas nas mãos”. 

6 “Humilhação pública”. 

                 

3 

“Ficar virado para a parede durante a aula”. 

“Ficar sem recreio”. 

 

2 

“Pancadas com a cana na cabeça e costas”. 

“ Sobrecarga de deveres” 

“Expulsão (1 a 3 dias) ” 

“Reprimenda” 

 

1 

“Puxões de orelhas”. 

“Ficar sem almoço” 
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 Questão livre - apenas 10 alunos o fizeram (Dezanove alunos não elaboraram nenhuma 

questão.) 

 

Tabela nº 9 – Questões elaboradas livremente pelos alunos e suas respostas. 

 

 

 

       

                 7ª Questão 

 

 

Nº de Respondentes 

 

 

Questão livre  

 

 

 

 

3 

 

Questionaram sobre o 

recreio 

Referiram o jogo de bola 

e pião para os rapazes e 

a macaca e o elástico 

para as meninas. 

Questionaram sobre as 

atitudes do Professor em 

relação ao 

comportamento dos 

alunos. 

 

Foram referidos os 

castigos físicos. 

 

 

 

 

1 

Questionou sobre os 

lanches. 

“Azeitonas, cebolas e 

broa”. 

Questionou sobre os 

espaços 

Foram referidas as 

carteiras duplas. 

 

Questionou sobre os 

horários 

 

Foi referido o facto de 

haver aulas ao sábado de 

manhã. 

Questionou sobre o 

conhecimento pessoal de 

Salazar 

 

A resposta foi negativa. 
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A seguir apresento o questionário realizado pelos alunos aos seus familiares. 

Questionário: A Educação durante o Estado Novo 

 

 

 Com uma cruz (X) assinale a sua resposta. 

 

1) Teve possibilidade de frequentar a escola? 

 

a)Sim                            b) Não  

 

2) Em que ano entrou para a escola? 

 

a) Entre 1930 a 1945 

b) Entre 1945 a 1960   

c) Entre 1960 a 1975 

d) Outro Qual?_______________ 

 

 

 

 

 

 

Sexo: Feminino                  Masculino                        

                                Ano de Nascimento:  
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3) Pertenceu à Mocidade Portuguesa? 

a) Sim                          b) Não  

    

                                                                     

4) Utilizava uniforme? 

a) Sim                          b) Não  

 

 

5) Em que horário tinha aulas? 

 

a) Da parte da manhã 

b) Da parte da tarde 

c) De manhã e de tarde  

 

6) A sua turma era:  

 

a) Só de raparigas  

b) Só de rapazes  

c) Rapazes e raparigas  

 

 

7) Na sua sala existiam cartazes/ fotografias 

alusivas ao Estado Novo e um crucifixo? 

 

a) Sim                          b) Não  
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8) Como se encontravam as mesas na sala de aula? 

 

 

 

9) Rezavam na escola?  

 

a) Sim                         b) Não  

 

 

 

 

 

 

10)  Cantavam o hino nacional antes de iniciar a 

aula? 

 

a) Sim                           b) Não  
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11)  Que disciplinas tinha: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12)  Que material utilizava para escrever na escola? 

 

a) Lousa e ponteiro de lousa  

b) Papel e lápis 

c) Outro                                                                                                 

Qual?________________________       

 
 

 

13)  O professor aplicava castigos físicos? 

 

         a)  Sim                          b) Não  

 

 

Se respondeu “sim” dê exemplos: 

 

 

Português 

 

 

Matemática 

 

 

Aritmética 

 

 

História 

 

 

Estudo do Meio 

 

 

Ciências 

 

 

Trabalhos manuais 

 

 

Educação Moral e Cívica 

 

 

Ginástica 

 

 

Canto Coral 

 

 

OUTRAS: 
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Na tabela a seguir apresento os resultados dos questionários, expostos no programa 

Excel, para melhor organização dos dados. 

Tabela nº 10 – Respostas recolhidas dos questionários e organizadas numa folha do programa 

Excel.  
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               Numa análise aos resultados do questionário, pode-se constatar que todos os 

entrevistados tiveram a possibilidade de frequentar a escola. 

               Doze pessoas afirmaram ter pertencido à Mocidade Portuguesa.  

               Para a maioria dos entrevistados, tinham escola o dia todo e as turmas não eram mistas. 

               Todos os entrevistados, exceto dois, afirmaram ter quadros e fotografias relativos ao 

Estado Novo na sala de aula. A maioria respondeu que rezava na escola e tinham que cantar o 

hino nacional. 

               No que diz respeito às disciplinas, todos responderam as principais: português, 

matemática, história. Alguns referiram canto coral, ginástica ou geografia, assim como ciências 

e trabalhos manuais e ainda estudo do meio. 

O utensílio mais escolhido pelos entrevistados para escrever seria o ponteiro de lousa e a lousa. 

               Todos responderam que o professor aplicava castigos físicos, dos quais destacaram as 

reguadas, palmadas, o uso da cana e a aplicação de orelhas de burro. 
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2.5) Reflexão sobre a prática de Ensino Supervisionada 

         Em jeito de conclusão sobre a minha responsabilização em história, posso afirmar que 

apreciei muito o trabalho feito, também devido ao tema que me foi atribuído. A turma mostrou-

se, ao longo das minhas aulas, interessada e entusiasmada. Os objetivos foram atingidos. Com 

as entrevistas e questionários (elaborados em conjunto com a turma) a curiosidade, originada 

pelo filme apresentado na primeira aula, foi satisfeita, uma vez que os próprios alunos foram 

em busca de respostas junto a familiares que estudaram nessa época. A estagiária apenas reuniu 

os resultados e apresentou uma conclusão geral sobre os mesmos.  

          As minhas dificuldades prenderam-se essencialmente com dois aspetos: primeiro em 

gerir o tempo da aula, uma vez que não é possível controlar cada segundo porque trabalhamos 

com pequenos seres humanos com diferentes dificuldades e é importante que todos 

acompanhem o avanço da matéria. A segunda grande dificuldade foi controlar as tentativas de 

um aluno em específico, em perturbar a turma e aula. 

          No decorrer do estágio tive sempre o apoio da Professora Cooperante, que me incentivou 

a não ter receio de enfrentar as dificuldades e ultrapassar os obstáculos diários na sala de aula. 

A docente mostrou-se sempre disponível para receber o grupo de estagiários a fim de nos ajudar 

com as dúvidas existentes em relação ao nosso método de ensino e às nossas estratégias. 

            A nível dos recursos da sala de aula, penso que para o pretendido durante a minha 

lecionação, foram razoáveis. Tinha um computador e um projetor, dois quadros: um branco 

para marcador e ainda um quadro negro a giz. Na aula da biblioteca também tinha todos os 

recursos que queria para a mesma; computadores para cada grupo de trabalho e ainda mesas 

para trabalhar individualmente nas fichas. Em geral, as condições da sala de aula e também da 

biblioteca eram bastante satisfatórias, apesar do uso que acusavam as mesas e as cadeiras dos 

alunos. 

           A nível de materiais de apoio às aulas utilizei, essencialmente, recursos da Escola 

Virtual, como por exemplo vídeos, documentos, imagens, para construir os meus próprios 

PowerPoint para que as aulas fossem mais apelativas para os alunos.  

  Pessoalmente, esta fase da nossa história fez com que também em mim nascesse um interesse 

em saber mais sobre a educação durante o Estado Novo, e daí nasceu o tema para a minha 

dissertação. Esta experiência foi bastante enriquecedora para a minha vida profissional. 
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Conclusão 

Em jeito de considerações finais sobre este relatório dissertativo, é necessário referir 

que os objetivos propostos na introdução foram conseguidos. Na fundamentação teórica foram 

analisados os traços gerais do regime Político do Estado Novo. Também me debrucei sobre as 

conceções da infância que variaram muito de época para época. Podemos afirmar que mesmo 

hoje em dia coexistem diferentes formas de ver e viver a infância. O que estudei no âmbito 

desta temática alargou bastante os meus horizontes no que diz respeito à história das diferentes 

vivências da criança. O ensino ministrado nas escolas de 1933 a 1974 ocupou igualmente o 

nosso estudo.  

No que diz respeito à parte prática deste trabalho foi contextualizado o Estágio realizado 

no 2º Ciclo em história e geografia de Portugal e feita uma descrição da forma como foram 

lecionadas as aulas. Foi sistematizada em tabelas, a informação recolhida pelos alunos, através 

dos questionários e entrevistas a familiares, sobre a escola durante o Estado Novo. No entanto, 

a informação obtida através dos questionários e entrevistas, poderia ter sido mais rica se todos 

os alunos os tivessem devolvido preenchidos. 

Com a elaboração desta produtiva investigação, deparei-me com factos e realidades de 

que não tinha conhecimento sobre o nosso país o que veio mudar a minha perspetiva sobre esse 

período político pelo qual Portugal passou. 

Com o meu Estágio no 2º Ciclo enriqueci a formação obtida durante cinco anos na 

UTAD. Aprendi muito com a Professora Cooperante, novos métodos, novos recursos, novas 

estratégias e acima de tudo constatei que nem tudo é como se deseja e que é necessário lutar e 

não desistir à primeira dificuldade que aparece. Com a turma partilhei bons momentos e 

conhecimentos que nunca irei esquecer.  

Os receios iniciais sentidos foram ultrapassados e ganhei confiança em mim própria e 

nas minhas capacidades, tendo mais certeza que é esta profissão que quero para a minha vida. 

Apesar de ambos os Estágios (1º e 2º Ciclos) terem sido gratificantes e realizados com 

sucesso, penso que o número de horas para a execução dos mesmos é insuficiente. Haveria mais 

vantagens se esse número de horas fosse aumentado, os Estagiários conseguiam evoluir mais e 

aprender mais com a sua prática de Ensino Supervisionado. 
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Anexo 1 – Planificação do trabalho de pesquisa a pares. 

 

 

 

 



    
 A Educação da Criança durante o Estado Novo 

 
  - 101 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 A Educação da Criança durante o Estado Novo 

 
  - 102 - 
 

Anexo 2 – Guiões para os trabalhos de pesquisa 

 

 

 

A Mocidade Portuguesa 

 

1) Ano em que foi criada: 

2) Quem pertencia à Mocidade Portuguesa: 

3) Objetivos da Mocidade Portuguesa: 

4) Características da Mocidade Portuguesa Masculina: 

5) Características da Mocidade Portuguesa Feminina: 

6) Em que escalões se dividia: 

7) Hino, emblema e uniformes: 

8) O que eram as paradas da Mocidade Portuguesa: 

 

 

 Agrupamento de Escolas Morgado de Mateus  

História e Geografia de Portugal – 6ºF 

 

Grupo: ___________________________________________________________________ Data ____/____/2015 

 

 

 

 

Fotografia 
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As prisões do Estado Novo 

1) Principais prisões: 

2) Exemplos de presos políticos: 

3) Acusações de que eram alvo: 

4) Tipos de pena a cumprir: 

5) As vivências nas prisões: 

6) Fugas: 

 

 

 

 

 

 Agrupamento de Escolas Morgado de Mateus  

História e Geografia de Portugal – 6ºF 

 

Grupo: ___________________________________________________________________ Data ____/____/2015 

´ 

Imagens 
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Biografia de Salazar 

 

1) Nome completo:  

2) Data de nascimento: 

3) Data de morte: 

4) Filiação: 

5) Naturalidade: 

6) Motivo/s de falecimento: 

7) Formação académica:  

8) Profissão: 

9) Cargos políticos: 

10) Descrição de medidas económicas, políticas, sociais tomadas por Salazar.  

 

 Agrupamento de Escolas Morgado de Mateus  

História e Geografia de Portugal – 6ºF 

 

Grupo: ___________________________________________________________________ Data ____/____/2015 

 

 

 

 

Fotografia 
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A censura e a PIDE 

1) O que era a censura prévia? 

2) Por que razão o Gabinete da Censura Prévia se 

chamava o “O lápis azul”? 

3) Quais foram os motivos de Salazar para a instaurar? 

4) O que era examinado pela comissão de censura prévia? 

5) O que foi proibido? 

6) O que era a PIDE? 

7) Atuação e quem perseguia: 

8) Torturas: 

 Agrupamento de Escolas Morgado de Mateus  

História e Geografia de Portugal – 6ºF 

 

Grupo: ___________________________________________________________________ Data ____/____/2015 

´ 

Imagens 
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Constituição de 1933 

 

1) O que era uma constituição: 

2) Constituições criadas antes do Estado Novo: 

3) Quem elaborou a Constituição de 1933? 

4) A Constituição de 1933: 

5) Principais diferenças entre a Constituição de 1911 e 

a Constituição de 1933: 

 

 

 

 

 

 Agrupamento de Escolas Morgado de Mateus  

História e Geografia de Portugal – 6ºF 

 

Grupo: ___________________________________________________________________ Data ____/____/2015 

 

 

 

 

Imagens/Documentos 
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Guerra Colonial 

1) Motivos para a Guerra Colonial: 

2) Quais foram as colónias envolvidas? 

3) O desespero das mães dos soldados: 

4) Descreve o embarque para a guerra: 

5) Narra as vivências da guerra:  

6) Documentos/ relatos de quem esteve na Guerra Colonial: 

7) As consequências: 

 

 

 Agrupamento de Escolas Morgado de Mateus  

História e Geografia de Portugal – 6ºF 

 

Grupo: ___________________________________________________________________ Data ____/____/2015 

´ 

Fotografias 
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Legião Portuguesa 

 

1) O que era a Legião Portuguesa: 

2) Ano em que foi fundada: 

3) Objetivos da Legião Portuguesa: 

4) Comandantes: 

5) Atuação/Ações da Legião Portuguesa: 

6) Em que aspetos difere da “ Mocidade Portuguesa”: 

7) Hino legionário: 

 

 

 

 

 

 

 Agrupamento de Escolas Morgado de Mateus  

História e Geografia de Portugal – 6ºF 

 

Grupo: ___________________________________________________________________ Data ____/____/2015 

 

 

 

 

Imagens 
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O Ensino no Estado Novo 

1) Medidas tomadas por Salazar: 

2) Como era a escola no tempo de 

Salazar? 

3) Como era a sala de aula? 

4) Regras da sala de aula? 

5) Disciplinas e livros: 

6) Castigos aplicados: 

7) Símbolos/ objetos obrigatórios na sala de aula:  

 

 

 

 Agrupamento de Escolas Morgado de Mateus  

História e Geografia de Portugal – 6ºF 

 

Grupo: ___________________________________________________________________ Data ____/____/2015 

´ 

Fotografias 
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As obras Públicas no Estado Novo  

 

1) O que fez Salazar para melhorar o país: 

2) Exemplos (Pontes, estradas, escolas, bibliotecas, 

barragens e hospitais): 

3) Benefícios dessas obras: 
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História e Geografia de Portugal – 6ºF 

 

Grupo: ___________________________________________________________________ Data ____/____/2015 

 

 

 

 

Imagens 
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A oposição ao Estado Novo 

 

1) Definição de oposição política: 

2) Principais movimentos contra o Estado Novo: 

3) O que foi o MUD (Movimento de Unidade 

Democrática): 

4) Quem foi Norton de Matos: 

5) Humberto Delgado e as eleições boicotadas: 

6) Exemplos de personalidades que pertenciam à oposição: 

7) Canções de oposição contra o Estado Novo: 

 

 

 

 

 Agrupamento de Escolas Morgado de Mateus  

História e Geografia de Portugal – 6ºF 

 

Grupo: ___________________________________________________________________ Data ____/____/2015 

 

 

 

 

Imagens/Documentos  
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Anexo 3 – Entrevista 

 

1) Como era o seu Professor na altura?  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

2) Como eram as suas aulas? O que aprendiam essencialmente? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

3) Estudou até que ano/classe? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

4) Gostava de ir à escola? Porquê? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

5) Se se portasse mal ou chegasse atrasado tinha algum castigo? Qual? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

6) (Questão livre) 
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Anexo 4 – Questionário  
 

 

Questionário: A Educação durante o Estado Novo 

 

 

 Com uma cruz (X) assinale a sua resposta. 

 

1) Teve possibilidade de frequentar a escola? 

 

a) Sim                            b) Não  

 

 

2) Em que ano entrou para a escola? 

 

e) Entre 1930 a 1945 

f) Entre 1945 a 1960   

g) Entre 1960 a 1975 

h) Outro Qual?_______________ 

 

 

 

 

 

 

Sexo: Feminino                  Masculino                        

                                Ano de Nascimento:  
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2- Pertenceu à Mocidade Portuguesa? 

b) Sim                          b) Não  

    

                                                                     

3- Utilizava uniforme? 

b) Sim                          b) Não  

 

 

4- Em que horário tinha aulas? 

 

d) Da parte da manhã 

e) Da parte da tarde 

f) De manhã e de tarde  

 

5- A sua turma era:  

 

d) Só de raparigas  

e) Só de rapazes  

f) Rapazes e raparigas  

 

 

6- Na sua sala existiam cartazes/ fotografias 

do Estado Novo e um crucifixo? 

 

a) Sim                          b) Não  
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7- Como se encontravam as mesas na sala de aula? 

 

 

 

 

 

8- Rezavam na escola?  

 

b) Sim                         b) Não  

 

 

 

 

 

 

9-  Cantavam o hino nacional antes de iniciar a 

aula? 

 

b) Sim                           b) Não  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



    
 A Educação da Criança durante o Estado Novo 

 
  - 116 - 
 

 

 

10-  Que disciplinas tinha: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11-  Que material utilizava para escrever na escola? 

 

a) Lousa e ponteiro de lousa  

b) Papel e lápis 

c) Outro                                                                                                 Qual?________________________       

 

 

 

12-  O professor aplicava castigos físicos? 

 

         a)  Sim                          b) Não  

 

 

Se respondeu “sim” dê exemplos: 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Português 

 

 

Matemática 

 

 

Aritmética 

 

 

História 

 

 

Estudo do Meio 

 

 

Ciências 

 

 

Trabalhos manuais 

 

 

Educação Moral e Cívica 

 

 

Ginástica 

 

 

Canto Coral 

 

 

OUTRAS: 

 

 

 


