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No ano lectivo 2010-2011 celebrou-se o centenário da República Portuguesa e 
o Departamento de História da Escola EB 2, 3 Padre Alberto Neto resolveu 
congregar a sua comunidade escolar nesta temática através de um 
questionário. Este inquérito destinava-se a fazer reflectir os participantes e, 
especialmente, os professores e os alunos sobre o modo como se identifica o 
regime político em que vivemos desde há 100 anos. Com a sua matriz 
realizada pelos docentes de História, o questionário seria distribuído por todos 
os alunos das turmas do 6.º e do 9.º anos de escolaridade -anos em que o 
estudo da Primeira República faz parte do currículo académico- a dois dos 
seus familiares mais velhos. O projecto acabou, não obstante, por se 
circunscrever apenas a  394 alunos, das turmas em que todos os alunos foram 
intervenientes. O tratamento estatístico das respostas foi tratado na disciplina 
de matemática apenas por uma destas turmas, a turma 2 do 6.º ano. 

O questionário foi constituído por três grupos de perguntas de escolha múltipla, 
cada um com quatro opções. No primeiro grupo testou-se a datação da 
mudança para o regime republicano, no segundo avaliou-se a consciência 
sobre a essência das mudanças consubstanciadas na República e, finalmente, 
no terceiro pensou-se na relação entre República e Democracia. 

Para a avaliação da data fundadora da República, primeiro grupo, desenhou-se 
o seguinte quadro e obtiveram-se os consequentes resultados: 

 

  

 

 

 

 

Para a reflexão sobre essência das mudanças surgidas com a República o 
quadro e consequentes resultados foi o seguinte: 

 

 

 

 

 

 

Um novo regime político (Deixa de 
haver rei e passa a haver Presidente 
da República). A República 

Portuguesa trouxe: 
Um novo regime político e a 
liberdade religiosa e de 
pensamento. 

Eleições.

A liberdade da mulher.

274 

51 

48 

21 

Em 5 de Outubro de 1910.

Com D. Afonso Henriques, no Séc 
XII

No dia 25 de Abril de 1974.
A República surgiu 

Em 1820 com os Liberais.

26 

22 

330 

16 
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Por fim a relação entre República e Democracia foi testada com o seguinte 
quadro de que se obtiveram os resultados apresentados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em termos percentuais a consciência da data fundadora da República foi a 
seguinte: 

 

 

 

A República 
Portuguesa  

Teve 2 aspectos diferentes: a 
democracia e a ditadura. 

Apenas existiu enquanto foi 
democrática. 

Apenas existiu enquanto foi 
democrática, mas essa democracia 
foi diferente conforme o período. 

Apenas foi democrática depois do 
25 de Abril de 1974 

146 

25 

23 

200 
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A essência das mudanças surgidas com a República foi apreendida, 
percentualmente, do seguinte modo: 

 

 

 

A relação entre República e Democracia foi apreendida, percentualmente, 
como se ilustra: 
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Considerando os resultados obtidos e comparando-os com os resultados da 
moderna produção historiográfica sobre o período em causa, 1910-2010, é 
interessante verificar que o primeiro grupo de questões é o único onde existe 
uma grande maioria de respostas correctas, de tal modo que todas as outras 
respostas se constituem em idênticos valores residuais. 

O segundo grupo, sobre a novidades essenciais da República, é bastante 
demonstrativo do desfasamento entre os últimos resultados da ciência histórica 
e a sua difusão. 70% dos inquiridos limitou-se a considerar a extinção da 
instituição real enquanto a inovação historiográfica salienta a importância da 
liberdade religiosa e de pensamento, considerando que a República 
Portuguesa se preocupou muitíssimo com a limitação da vida religiosa ao 
âmbito da vida privada. No entanto é de assinalar que a segunda resposta mais 
considerada foi a que já envolvia esta questão e o seu resultado já não 
residual. Dever-se-á isto à difusão historiográfica propiciada pelas celebrações 
do Centenário? 

O terceiro grupo de questões, para se avaliar como identifica a comunidade 
escolar o regime em que vive, foi o da relação entre Democracia e República. 
Este foi o único grupo em que não existiu uma resposta esmagadora numa das 
quatro hipóteses colocadas, 51% dos inquiridos considerou que apenas foi 
democrática após o 25 de Abril de 1974. Uma das questões que estava 
implícita neste grupo de questões era a da identificação exclusiva de República 
com a democracia, através da segunda, terceira e quarta hipóteses, mas se 
essa relação foi reconhecida, apenas o foi com o 25 de Abril de 1974, não 
havendo consciência que a Democracia tem uma história, iniciada antes da 
República, mas continuada até 1923 e restaurada em 1974.  

Com esta actividade professores e alunos conheceram melhor o modo como 
seus familiares e amigos, moradores com eles na área geográfica abrangida 
pela escola, se identificavam com o regime em que vivemos. A falta de 
divulgação da história da República e, sobretudo, da Democracia, foi alvo da 
reflexão de docentes e discentes de História e fazemos votos que possa vir a 
ser superada. 


