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INTRODUÇÃO 

A avaliar pelos frequentes comentários emitidos pelos media, muitos dos 

que formam a opinião pública letrada no país parecem ver a Educação a 

preto e branco. Para eles, a preto estarão as escolas e os jovens do ensino 

não superior, que conceptualizam como um mundo manipulado pelos teó

ricos das Ciências da Educação. E brancos serão, provavelmente, os 'sólidos' 

modelos do estilo back to basics. Estas opiniões de senso comum revelam 

que os seus autores estão afastados das escolas reais e do imaginário dos 

jovens de hoje. Desconhecem que o campo vasto da Educação, que vêem 

como monolítico, integra correntes diversas de pensamento e de propos

tas de acção, algumas delas responsáveis pelas real izaçõeas positivas dos 

sistemas educativos do 'primeiro mundo', os tais que ficam bem posiciona

dos nos rankings de aferição internacional de competências. O senso 

comum desconhece também que, entre estas correntes, o paradigma cons

trutivista é um dos que actualmente se revelam mais frutíferos em termos 

de teoria e práticas no desenvolvimento de competências. 

A pesquisa de insp iração construtivista mostra que as aprend izagens 

podem variar com a diversidade de experiências pessoais e com os contex

tos concretos em que elas se processam. Por isso, sugere aos professores 

que, por um lado, partam da compreensão das ideias dos seus alunos de 

forma a poderem conscientemente intervir na transformação das mesmas 
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PARA UMA EDUCAÇÃO HISTÓRICA DE QU.AUDAOE INTROOUÇÂO 

Elvira Machado 

Fátima Chaves 

A este grupo organ izador se deve também o cuidado de providenciar a 

tradução antecipada das comun icações apresentadas em Inglês. Para as 

colaboradoras na tradução dos artigos em Inglês e na paginação da obra 

vão os nossos agradecimentos. Os alunos de Mestrado providenciaram 

também a participação, nas Jornadas, de alunos representantes das turmas 

que viveram a experiência em sala de au la, e que apresentaram os seus tes

temunhos e reflexões: 

Carlos Matos, Pedro Ribeiro e Hugo Rodrigues, alunos da Escola Básica do 

2° e 3° ciclos de João de Meira, Guimarães; Ivo Costa e Eugénia Leite, da 

Escola Básica do 2° e 3° ciclos de Cabeceiras de Bastos; Hugo Silva, Dylan 

Carones, Mariana Gomes, Luís Fernandes, Hugo Nogueira e Claúdia 

Barbosa, da Escola Básica do 2° e 3° ciclos de Moure, Vi la Verde. 

Para estes alunos e para os conselhos executivos das respectivas escolas, 

que se mostraram abertos a experiências de inovação educacional, vão 

também os nossos agradecimentos. 

Isabel Barca 
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QUAL A UTILIDADE DA HISTÓRIA PARA AS CRIANÇAS? 

CONTRIBUTOS DO ENSINO DA HISTÓRIA PARA A CIDADANIA 

Keith C. Barton > Universidade de Cincinnati, E.U.A. 

Tradução> Olga Sardoeira 

Entrevistei centenas de estudantes, nos Estados Unidos e na Irlanda do 

Norte, acerca das suas ideias sobre a História. Um dos resultados mais notá

veis da minha pesquisa foi que, desde muito cedo (por volta dos seis anos), 

em ambos os países, as crianças consideram-se historicamente informadas, 

indivíduos conscientes. Vêem-se como tendo um conjunto de informações 

irrevogáveis sobre o passado e capazes de identificar assuntos (especifica

mente) históricos que interessam aos seus amigos, famil iares e a si pró

prios; e frequentemente têm um papel activo procurando aprender mais 

História - vendo atentamente os programas de televisão, lendo livros 

sobre história e perguntando aos pais ou avós sobre os assuntos que lhes 

interessam. 

Todo o estereótipo que apresenta as crianças como sendo desinteressadas 

pela História é quase contradito por esta pesquisa e por outras investiga

ções. As crianças reconhecem que a História lhes fornece um conhecimento 
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PARA UMA EDUCAÇÃO HISTÓRICA. DE QUALIDADE COGNIÇAO' SfGNifiC'' "IA E~-~ 
• ""fV\. "••u NCIA EM HISTÚRfA 

valioso, embora se interessem menos pela Histó . . 
que com a aprend"d na aprendida na escola do 1 a com outras fontes 1 rt · 
dade do conh . . • . . mpo a assim salientar a finali-

eclmento hlstonco Entre as 
estudantes é 'por q . . perguntas que faço sempre aos 

ue e que pensam que as . 
HistóriaJ' e tamb · , . pessoas se Interessam pela 

. , em, por que e que pensam . . . . 
plina escolar?' que a Hlstona e uma disci-

Os professores gera lmente não disc t . . 
Hist. . u em a frnalldade do estudo da 

ona com os seus alunos nem na lrl 
Unidos. Somente uma parce l~ muito anda do N~rte nem nos Estados 

disse que os professores d' pequena das cnanças que entrevistei 
. lsseram algo na aula sobre o assunto 

disso, algumas crianças desenvolveram e, apesar 
porquê da Hist. . as suas próprias explicações sobre o 
Há ona ser um conhecimento importante. 

. alguns anos, por exemplo, entrevistei Susan e Jean duas . 
ncanas de cerca de 1 O /1 1 anos b . . , menrnas ame-

so re as suas ldelas a respeito da História. 

Entrevistador· Por que é 
Jean: Porque ~rovavelm que p~nsas que as pessoas estudam História? 
ressante. ente é Interessante, porque eu penso que é inte-

Entrevistador· Por é 
. · que pensas que é interessante? 

Susan: Assim, podemos saber como o 
mundo era antigamente e compará-lo com 0 presente. 

Jean: Eu considero ter mais interesse por causa dos carros e da m 
como ~s mulheres alcançaram o direito de voto. ulher -

Entrevistador: O que torna isso interessante? 
Jean: Porque diz o que aconteceu e d 
hoje, existem porque algumas pesso:~ a;sf~:r:~~ as coisas, que existem 

Susan: Eu penso apenas que a História é interess 
coisas que podemos contar aos miúdos quand f ante p~rque fa la de 

. 0 ormos ma1s velhos 
Jean: E como uma tradição. . 

Estas men· 
rnas, que não tinham terminado ain 

tinham desenvolvido já um certo pensamento hist~~c;: ::~:~ad::::entar, 
os povos do passado causaram as mudanças que as afectam ho·e como 

mulheres que conquistaram o direito de voto - e referir J • -como as 
a responsabilidade de um d" am tambem ser sua 

' la, passarem essa informação. 

A lguns anos ma is tarde, . d 
passei iversos meses falando co . 

m cnanças da 
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Irlanda do Norte sobre História. Quando pedi a Nuala, uma menina de 10 

anos de idade, para me dizer por que pensava que a História é algo que ela 

estuda na escola, ela explicou: 

É muito interessante porque aprendemos como as pessoas viviam, não 

como nós costumamos viver, o que vestiam e como agiam e tudo ... 

porque agora nós sabemos como as pessoas agem, mas nós não sabía

mos como agiam, e é interessante descobrir coisas sobre essas pessoas. 

Nua la, como muitas outras crianças que eu entrevistei na Irlanda do Norte, 

tinha desenvolvido também ideias claras sobre a importância de estudar 

História, particularmente acerca do papel da História na compreensão da 

vida de pessoas diferentes daquelas que ela já conhecia. 

Eu tenho-me perguntado porque motivos a História aprendida fora da 

escola é importante para as crianças e como a maioria dos estudantes do 

secundário estão cientes dos usos sectários da História na sua comunidade. 

Questionei Daniel, uma criança ligeiramente mais velha, de aproximada

mente 12/13 anos, também da Irlanda do Norte, sobre a História leccio

nada na escola e como esta pode ser diferente da História ensinada fora da 

escola. O aluno explicou-me: 

Quando se aprende História na escola, aprende-se a compreender e a 

apreciar mais o que outras pessoas ou outros povos acreditam, mas isto 

não ajuda se apenas acreditarmos em uma coisa e pensarmos que todos 

as outras pessoas estão erradas. 

A maioria dos estudantes do secundário com quem eu falei na Irlanda do 

Norte deu explicações similares a Daniel. Eles consideravam que a História 

aprendida na escola os ajudaria a ana lisar criticamente a opinião aceite na 

sua comunidade e a completar as suas p~óprias ideias sobre o passado. 

Estas crianças começaram a desenvolver expectativas em torno da História 

que espelham os seus contributos mais importantes para entender os 

assuntos da sociedade contemporânea. Eu acredito que os educadores 

beneficiariam se considerassem estas fina lidades mais detalhadamente. 

Cada uma destas crianças sugeriu que aprender História tem uma f inali

dade social - ou mesmo política. Eu gostaria de explorar estas finalidades 

sociais e de sugerir algumas implicações para o que nós fazemos quando 
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ensinamos História na escola. Podem-me exigir alguma justificação para a 

afirmação de que o ensino da História deve ter mesmo uma finalidade, 

pelo menos uma que seja de natureza social ou política. Às vezes, os edu

cadores reivindicam que a História é um assunto puramente académico e 

que se deve ensinar de modo que os estudantes possam passar nos seus 

exames. ou seja, os estudantes devem estudar porque se obriga! Um argu

mento similar é que a História deve ser estudada 'pela sua própria causa'. 

Isto é, a História é uma coisa boa para pensar e nós não necessitamos de 

nenhuma outra razão para a estudar. Estes educadores não esperam, ou 

não desejam, que o assunto seja claramente justificado, à excepção do 

facto de que é uma premissa estabe lecida em educação. Para muitas 

pessoas a História simplesmente existe, e de nada serve alguém desperdi

çar o seu tempo a tentar investigar porque vale a pena estudá-la. 

Mas o lugar da História no currículo requer- e merece- a consideração de 

alguma finalidade mais elevada do que a de ajudar os alunos a passar no 

exame ou a dar-lhes algo de bom sobre o qual eles possam reflectir. A sua 

função tem que ser justificada porque não há nenhuma abordagem 

neutra e 'objectiva' da História ou da educação histórica. Temos que fazer 

escolhas entre escolhas acerca de que história estudar e como a ensinar. 

Não podemos estudar tudo o que aconteceu no passado e não podemos 

usar todos os métodos possíveis para estudá-lo. Enfatizamos as guerras e a 

política ou a vida quotidiana e as relações sociais? Ensinamos sobre os 

grandes heróis ou as pessoas comuns? Contamos estórias aos estudantes 

ou mandamo-los investigar questões? Começamos com o passado distante 

e trabalhamos segundo uma cronologia linear, ou começamos com temas 

contemporâneos e loca lizamos as suas origens? Não há nenhuma base 

objectiva para fazer estas escolhas- estas dependem do que nós queremos 

atingir com a História. 
Mesmo se concordamos com a lista dos conteúdos a serem leccionados, 

temos que decidir o que devemos f azer com eles. O ensino do encontro de 

Colombo com o Mundo Novo, por exemplo, pode ocorrer como parte de 

uma exame desapaixonado de como as sociedades humanas interagem, ou 

de um julgamento condenatório da conquista europeia, ou de 'um mito 

moderno da criação' que estabelece um sentido de identidade para os 

norte-americanos. Da mesma forma, ~ cris~ ir~andesa pode rep'r~sentar 
parte da explicação erudita para a em1graçao Irlandesa, ou um e><'\mplo 
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motivado pela indiferença da política britânica ao sofrimento irlandês, ou 

um conjunto de factos memorizados para uma pergunta no exame. 

Todos fazemos escolhas sobre História - historiadores, conservadores de 

museus, ed itores de livros e professores. Focalizamo-nos em algumas coisas 

e deixamos outras de lado; ensinamos de determinada modo e não de 

outro. Necessitamos pensar com cuidado sobre as implicações destas esco

lhas e se elas suportam verdadeiramente os objectivos que temos para 0 

ensino da História. 

Nos Estados Unidos, a maioria das pessoas concordariam que a História 

deve servir uma finalidade social porque as escolas, assim como as matérias 

estudadas, esperam contribuir para a formação de um cidadania democrá

tica, e nós temos uma tradição longa de teorizar sobre a natureza da edu

cação para a democracia. Assim, ao considerar as f inalidades da educação 

histórica, eu começo com o pressuposto de que deve contribuir, de alguma 

maneira, para a cidadania. 

Entretanto, tenho que esclarecer o que entendo por educação para a cida

dania. Para alguns povos, ensinar os estudantes para a cidadania sign ifica 

ensiná-los a ser patriotas e a obedecer ao seu governo. Algumas pessoas 

nos E.U.A. pensaram sempre assim, e desde os eventos de 11 de Setembro 

isto tornou-se muito mais popular. Mas penso que a maioria dos educado

res nos E.U.A. reconhece a distinção entre cidadania e nacionalismo. Não 

pensariam na educação para a cidadania como sendo a promoção de um 

jogo particular de atitudes pró-governamentais, mas em ajudar os alunos 

a cumprir os seus papéis como membros de uma democracia moderna. 

Do meu ponto de vista, uma democracia moderna deve ser pluralista, deli

berativa e participativa. Por pluralista, entendo que os cidadãos devem 

reconhecer que vivem numa sociedade plural, com visões múltiplas da 

verdade, da moralidade e de bem estar. Nenhuma estrutura pode coman

dar a opinião de todos- nem o liberalismo, o fundamentalismo religioso, 

o socia lismo, o capitalismo, a anarquia ou outra perspectiva qualquer. As 

pessoas defendem e continuam a defender perspectivas muito diferentes 

nos assuntos que exigem a acção pública e devem estar aptos a trabalha

rem juntos face a tais diferenças fundamentais. 

Este tipo de cidadan ia requer a deliberação que para mim significa racioci

nar em conjunto para o bem comum. Numa democracia deliberativa, os 

15 



PARA UMA EDUCAÇÃO HISTÓRICA DE QUAUDADE COGNIÇÁO: SIGNIFI(ÁNCIA E EVID~NCIA EM HISTÓRIA 

indivíduos não perseguem simplesmente o seu interesse material, a sua 

promoção ou procuram aumentar a liberdade das comunidades de que 

fazem parte. Procuram principalmente contribuir para a sanidade das 

comunidades a que pertencem e onde se cruzam com as vizinhanças locais, 

as associações voluntárias, os grupos nacionais, religiosos, étn icos ou 

mesmo a comunidade global da humanidade e o ambiente. Os cidadãos 

têm que empenhar-se a melhorar não somente suas próprias vidas, mas as 

vidas dos seus companheiros. 

A terce ira componente da cidadania democrática está implicada nas 

outros duas: os cidadãos devem envo lver-se activamente nas decisões 

públicas em vez de delegarem essas decisões aos políticos ou aos peritos. 

Os cidadãos devem fazer o controlo do seu futuro, participando directa

mente nas instituições que os afectam- não só nos corpos governamentais, 

mas nas associações da viz inhança, uniões, igrejas, faculdades, partidos 

políticos, organizações de caridade e assim por diante. A política numa 

democracia não pode simplesmente ser o que os políticos fazem, mas o 

que todos fazemos para cuidar do nosso futuro. 

Se aceitarmos que a cidadania deve ser participativa, pluralista e delibera

tiva, teremos que considerar as implicações deste ponto de vista no ensino 

da História. Isto não é meramente uma questão de perguntarmos, 'como 

pode a História produzir bons cidadãos?' Eu não tenho nenhuma ilusão 

que o estudo da História ou qualquer outra disciplina pode mudar singu

larmente a natureza da política moderna. Em vez dessa, a pergunta é 

'como pode a História contribuir para uma cidadania democrática?', 'que 

papel tem que desempenhar para sustentar as circunstâncias que permi

tam uma democracia florescer?' e também que ' papel a educação histó

rica pode desempenhar nesta forma de democracia?' 

Eu penso que a História pode contribuir para a cidadania democrática de 

três formas importantes. A primeira é fomentando um pensamento crítico. 

Como os cidadãos não podem transformar as verdades em eternas, com 

que todos concordam, as suas acções políticas dependem de um raciocínio 

cuidado e da consideração de uma variedade de fontes de informação. Os 

cidadãos não escolhem meramente, julgam opções e possibi lidades sob cir

cunstâncias de incerteza. A História pode contribuir para desenvolver esse 

pensamento de duas maneiras. A primeira é dando aos alunos algo para 

reflectirem. Por isto, eu entendo que a História deverá ajudar os estudan-
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.tesa compreender que as instituições, as atitudes e os modelos sociais que 

vivemos hoje são o resultado de um processo histórico. A nossa economia, 

o nosso sistema político, as nossas crenças e práticas cult ura is não foram 

escritas numa pedra - não são inatas, intemporais ou universais. São pro

dutos do passado, de eventos, de decisões específicas ou de processos a 

longo prazo, e se pretendemos preparar os est udantes para se comprome

terem numa discussão reflectida dos assuntos públicos, ent ão t emos que os 

ajudar a compreender como o passado contribui para o presente. Esta 

pode ser a contribuição especifica da História, a característ ica que a separa 

da sociolog ia, da economia ou de outras ciências sociais: em vez de anal i

sar modelos sociais num único momento, a História segue o desenvolvi

mento daqueles modelos at ravés do tempo. 

Esta ide ia parece fazer parte dos comentários de Susan e de Jean que referi 

inicia lmente: pensam que a História é interessante porque ajuda a com

preender a composição da sociedade actual - como, por exemplo, com

preender como as mulheres conquistaram o dire ito de voto. Muitos estu

dantes na Irlanda do Norte estavam também muito conscientes de que a 

História pode servir esta f inalidade: Os est udantes do ensino secundário 

que entrevistei explicaram f requentemente a necessidade de explorar as 

ra ízes hist óricas dos problemas modernos e esperavam que a escola os aju

dasse a compreender o presente. Mesmo as crianças ma is novas na Irlanda 

do Norte descreveram, às vezes, a final idade da História nestes termos, 

queriam saber por exemplo, 'como começaram a existir religiões diferen

tes'. 

Pode parecer óbvio que a História pode ser usada para explicar o presente, 

mas a compreensão genuinamente histórica não é difundida tanto quanto 

gost aríamos. Muitas pessoas acreditam que a mar_1eira como as coisas são 

hoje é como sempre fo ram; acreditam q ue os homens e as mulheres 

desempenharam sempre os mesmos papéis (por sexo) que têm na socie

dade ocidenta l cont emporânea, que a produção económica se baseou 

sempre em princípios capit alistas, que o cri st i anism~ teve sempre as 

mesmas crenças e práticas actuais, que as pessoas de d iferentes raças 

t iveram sempre os mesmos preconceitos de hoje. Se as pessoas pensarem, 

equivocadamente, que nada mudou, não t eremos nada a dizer acerca da 

democracia porque não haverá nada para aplicar no nosso julgamento. A 

História dá-nos algo para pensar, mostrando como as nossas instituições 
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sociais foram criadas, sugerindo como podem ser mudadas ou que etapas 

serão necessárias para as preservar. 

A implicação prática disto é que a educação histórica deverá dedicar a sua 

atenção, em parte, à explicação da origem do mundo moderno- ajudar os 

estudantes a compreender como os eventos do passado estão conectados 

aos do presente. Mas nem sempre é isto que acontece na prática -muitas 

das personalidades e eventos que as crianças estudam na aula de História 

não têm nenhuma relação óbvia com os assuntos contemporâneos. Nos 

Estados Unidos, por exemplo, as crianças aprendem estórias sobre o Dia de 

Acção de Graças, quando os nativos americanos e os colonos ingleses se 

sentaram juntos para uma refeição pacífica e sobre a figura mítica de Betsy 

Ross que é associada, equ ivocadamente, à manufactura da primeira ban

deira americana. Não se faz nada para ajudar os estudantes a compreen

der o mundo moderno; ensina-se às crianças pouco mais do que os mitos e 

que tão difíceis são de remover do currículo. Muitos conteúdos históricos, 

segundo as crianças (mais novas ou mais velhas), parecem ser ensinados 

mais porque se ensinam há muito tempo na escola do que pela sua impor
tância histórica. 

Outro problema é que os alunos estudam, às vezes, conteúdos históricos 

que são importa ntes para o mundo moderno, mas não têm a possibilidade 

de reflectirem na relação entre o passado e o presente. Na Irlanda do 

Norte, por exemplo, os alunos do ensino secundário estudam temas como 

Home Rufe and Partition, que são muito importantes para a compreensão 

do conflito actual mas eles não têm, geralmente, possibilidade de exami

nar essa conexão; estudam isto como fazendo parte de uma marcha cro

nológica através do passado e os professores gastam pouco tempo na sua 

relevância. Similarmente, os estudantes do ensino secundário nos E.U.A. 

estudam assuntos como a reconstrução (as mudanças sociais e políticas que 

se seguiram à guerra civil no sul dos E.U.A.) ou a industrialização, que são 

muito relevantes para a sociedade moderna, mas não se centram na 

herança, e assim estes temas fascinantes transformam-se apenas em infor

mação trivial a ser ignorada ou esquecida. Os professores podem com

preender como tais eventos estão relacionados com o presente, mas os 

alunos não entenderão esta relevância sem uma referência directa ao 

assunto. Dar aos estudantes a possibilidade de explorar directa e conti

nuamente a herança dos eventos históricos- o seu impacto no presente -
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é uma forma de os preparar crit icamente para a cidadania democrática. 

Existe ainda uma outra forma de obscurecer a re lação passado/presente. 

Algumas interpretações da História apresentam o passado como pensam 

que ele aconteceu, da forma que aconteceu, como se não houvesse outra 

alternativa aos nossos antepassados- ou por nossa sugestão. Se a História 

for uma série de eventos inevitáveis que conduzem indiferentemente ao 

presente, somos deixados sem nenhuma margem de manobra. O presente 

é simplesmente o resu ltado inevitável de tudo o que aconteceu anterior

mente e toda a tentativa de causar a mudança na política, na economia ou 

na cultura falhará. E certamente, a História é usada várias vezes com esta 

finalidade - para justificar o status quo, convencendo os povos de que a 

maneira que as coisas são é a maneira como devem ser. Este não é um 

argumento produtivo para a cidadan ia democrática. Compreender como o 

passado conduz ao presente é útil como uma base para a tomada de deci

sões contemporâneas somente quando reconhecemos a liberdade de agir 

dos povos do passado e a nossa. Os nossos antepassados tomaram decisões 

no seu próprio tempo que conduziram às instituições governamentais, 

estruturas económicas ou modelos sociais que vivemos hoje, mas poderiam 

ter feito outras decisões com outras consequências. E se os povos no 

passado fizeram escolhas que afectaram o seu futuro (e o nosso presente), 

então somos igualmente livres de tomar decisões que suportem, modif i

quem ou contrariem esses legados históricos. A educação histórica funda

mentará os objectivos da democracia quando alertar os estudantes para o 

papel e a finalidade das acções humanas no passado. Os estudantes devem 

ter a possibilidade de considerar as opções possíveis dos povos no passado, 

as limitações que enfrentaram e a importância das suas decisões. 

Uma segunda maneira em que a História pode contribuir para o pensa

mento crítico é possibi litar aos estudantes a experiência de usar uma 

variedade de fontes de informação para alcançar as suas conclusões. Os jul

gamentos requeridos aos cidadãos dependem, em parte, da análise de tais 

font es. Aqueles que têm a experiência de pesquisar a informação, avaliar 

a sua f iabilidade e desenvolver interpretações - as competências próprias 

da pesquisa histórica - devem ser capazes de usar melhor estas competên

cias ao tomar decisões no presente e devem estar mais aptos a reconhecer 

lacunas nas conclusões dos outros. Quem aceita passivamente as conclu

sões dos outros, por outro lado, pode ser manipulado de várias maneiras. 
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Se os estudantes forem ensinados a aceitar t udo o que for dito na escola, 

provavelmente vão continuar a aceitar o que quer que seja dito quando 

saírem da escola. 

Na Irlanda do Norte, muitos. estudantes estão conscientes que a História 

ensinada na esco la pode ajudá-los a se tornarem mais crít icos do que 

aqueles que só lêem e ouviram contar. Reconhecem que a Histór ia que 

encontram nas suas comunidades pode ser fortemente inf luenciada e 

olham para a escola como se lhes f ornecesse esquemas mais amplos dos 

fact os bem como para os expor a perspectivas múltiplas, de modo que 

possam formar as suas próprias opiniões sobre elas. Fornecer aos estudan

tes a prát ica de construir as suas próprias ideias é uma das razões mais 

nobres para os envo lver no estudo da Hist ória e é uma das melhores 

formas da História poder contribuir para a cidadan ia democrática. 

Isto sign if ica que, na escola, os estudantes devem ser comprometidos na 

pesquisa histórica, investigando questões importantes, e devem desenvol

ver as suas próprias conclusões, baseando-se numa variedade de f ontes de 

informação. Aulas de Hist ória em que os alunos absorvem simplesmente as 

conclusões que foram alcançadas por outros - pelos historiadores, profes

sores ou pelo autor do manual - não preparam os estudantes para se com

prometerem num pensa mento critico porque não fornecem algo para 

avaliar ou alguns f undamentos em que basear o seu raciocínio. Este t ipo 

de ensino da História pode estar apropriado a alguns t ipos de sistemas 

polít icos, mas não contribui para uma cidadania própria de uma democra

cia participativa. 

Contudo, mesmo nas aulas onde os estudantes usam uma variedade de 

fontes de informação para retirarem algumas conclusões sobre o passado, 

as suas experiências podem não os preparar muito bem para a cidadania. 

Frequentemente, quando os estudantes aprendem que o conhecimento 

hist órico é provisório e que as fontes são enviesadas, a sua reacção pode 

ser considerar todas as f ontes como f alsas e, consequentemente, abando

nar a possibilidade de sa ber qualquer coisa sobre o passado. Numa sala de 

aula observei, por exemplo, os est udantes durante vários dias avaliando a 

opinião dos autores em diferentes narrativas sobre uma batalha da revo

lução americana. Tentavam encont rar nas fontes f ornecidas para este t ra

balho (diários, registos das Cortes, relatos) como a batalha começou e 
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quem disparou o primeiro tiro. Os alunos não tiveram nenhum problema 

em identificar como cada uma destas fontes poderia ter sido enviesada. No 

fim da actividade, o professor perguntou-lhes que conclusões tinham 

alcançado sobre como a batalha começou e todos. os estudantes tiveram 

algo a dizer- mas nenhum deles fez referência às font es com que traba

lharam. Referi ram apenas o que pensaram que 'deve' ter acontecido, 

baseado nas suas próprias imag inações. O prof essor, surpreendido, per

guntou aos estudantes se pensavam que era isso o que os historiadores 

faziam - rejeitam todas as fontes porque são enviesadas e fazem as suas 

própr ias expl icações. E os estudantes disseram que sim! Pesqu isas em 

Inglaterra concluíram a mesma coisa: quando os estudantes aprendem que 

as fontes são enviesadas, concluem frequentement e que cada narrativa é 

só uma opinião e que uma opinião é tão boa quanto a outra. Se os estu

dantes pensarem que uma opinião é tão boa quanto outra, eles não 

estarão preparados para a democracia porque os cidadãos devem fazer jul

gamentos razoáveis e informados, mesmo quando o conhecimento está 

incerto ou incompleto. Na aula de História, necessitamos aj udar os estu

dantes a alca nçar conclusões que devem ser justifi cadas com base nas 

fontes disponíveis. 

Há um outro problema que confrontamos quando t entamos ajudar os 

estudantes a desenvolver um pensamento crítico: às vezes podemos fazer 

julgamentos sobre o passado distante, mas não fazemos das épocas mais 

recentes. Frequentemente, a História focal iza-se em questões, assuntos ou 

períodos de tempo que têm pouca relevância para os problemas actuais. 

Muitos professores de História supõem que os estudantes que compara

ram narrativas divergentes de eventos do passado distante são capazes de 

fazer o mesmo para os eventos mais recentes. Mas nem sempre é o caso. 

Na Irlanda do Norte, os estudantes podem, às vezes, apl icar perspectivas 

críticas e fazer julgamentos fundamentados sobre assuntos políticos con

t roversos de há cem anos, mas quando lhes é pedido para aplicar aquelas 

mesmas competências aos assuntos mais pessoais recusam. Penso que há 

muitos estudantes nos E. U. A. que podem emit ir uma opinião fundamen

tada sobre a guerra entre a Espanha e a América em 1890s, mas não o 

fazem sobre a guerra com o lraque hoje. As competências históricas não se 

transferem facilmente de uma situação para a outra. Esta dificuldade 

mostra que devemos gastar mais tempo na escola com este processo; os 
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estudantes não estão a fazer um bom trabalho ao desenvolver uma 

opinião fundamentada, particularmente sobre assuntos controversos, a 

menos que tenham uma boa orientação e sustentação. 

Uma forma da História contribuir para a cidadania é, dando aos estudan

t es algo sobre o qual raciocinar, treiná-los na experiência de alcançar con

clusões a parti r da análi se crítica de uma variedade de fontes. Uma 

segunda maneira é ajudar os estudantes a desenvolver uma visão alargada 

da humanidade. A História pode ajudar-nos a ir além da opinião segundo 

a qua l as nossas vidas são a forma natural ou universal de estar no mundo 

e pode inspirar a nossa apreciação da vida de outros povos em outros 

tempos e lugares. Esta ca pacidade de reconhecer, respe itar e de com

preender a diversidade humana é fundamental a uma democracia plura

lista. Podemos aceitar o pluralismo somente se acreditarmos sinceramente 

que as opiniões dos outros povos são tão sensatas como as nossas - se com

preendermos que existem maneiras razoáveis de pensar, sentir e de acre

ditar diferentes daquelas a que estamos habituados. 

A História pode ajudar a fornecer esta perspectiva de uma humanidade 

abrangente, ajudando-nos a compreender as preocupações, interesses e 

maneiras de pensar de outros povos. Esta perspectiva foi referida numa 

das citações de um estudante que mencionei atrás e que ref eriu a impor

tância de aprender sobre diferentes povos. Naturalmente, os estudantes 

sabem que os outros povos podem ser diferentes de nós - sabem que os 

povos no passado agiram e viram de modo diferente e que o mesmo é ver

dadeiro para as pessoas de outras partes do mundo. Mas frequentemente, 

pensam que estas diferenças são devido à falta de inteligência dessas 

pessoas: estas no passado agiram diferentemente porque não eram tão 

espertas ou tão capazes como nós. Por exemplo, nos E. U. A. os estudantes 

estão convencidos que os primeiros nomes mudaram ao longo do tempo, 

especialmente as meninas; mas quando eu perguntei porque os nomes dos 

avós eram diferentes dos usados hoje, um estudante disse-me que quando 

lhes puseram o nome, as pessoas provavelmente não poderiam pronunciar 

todas as mesmas letras que podemos hoje! No geral, os estudantes 

parecem acreditar que os povos no passado tiveram a mesma concepção e 

visão do mundo que a nossa, mas não eram tão espertos- quando de facto 

eram tão espertos como nós, apesar das suas atitudes e opiniões serem 
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diferentes. 

o que é que a História pode fazer para ajudar os estudantes a compreen

der que estas diferenças só fazem sentido quando vistas dentro do con

texto das suas próprias épocas? Estudando a cultura e as instituições sociais 

dos povos do passado no tempo e no espaço, os estudantes podem apren

der que há múltiplas formas do ser humano agir e que as suas próprias 

ideias sobre as combinações socia is adequadas podem simplesmente ser 

um jogo das práticas entre um leque de alternativas razoáveis. Este reco

nhecimento é importante para a democracia, porque somente quando 

aceitamos que aqueles com que discordamos têm uma base razoável para 

a sua opinião podemos nos comprometer em qualquer tipo de diálogo sig

nificativo. 

Uma implicação para o ensino da História é que os estudantes devem 

aprender sobre povos muito diferentes deles e sobre sociedades muito 

diferentes das suas, mesmo quando têm pouca conexão ao presente. Nos 

E.U.A., por o exemplo, os estudantes deveriam beneficia r da aprendiza

gem sobre a civilização Inca, dos povos do Mesolftico ou dos heréticos 

medievais. É precisamente porque estes povos parecem tão diferentes de 

nós que vale a pena aprender mais sobre eles, de modo que possamos 

alargar as nossas perspectivas e para aprender, esperançosamente, a apre

ciar a diversidade da humanidade. Nos E. U.A., o ensino da História con

siste principalmente em estudar os povos que parecem simi lares a nós 

porque são parte da nossa narrativa - colonos nacionais e exploradores, 

por exemplo. Nos E. U. A., os estudantes estudam raramente sociedades 

diferentes da sua. Poderiam estar mais preparados para a democracia se 

tivessem a possibilidade de investigar a vida dos povos que não fazem 

parte da sua história nacional. 

Uma segunda implicação é que, qualquer que seja o período de tempo ou 

assunto que está sendo estudado, os estudantes devem ser expostos a uma 

variedade de pontos de vista, de modo que compreendam que as opiniões 

divergentes são uma parte normal da interacçã o social. Isto não deve 

parecer uma conclusão cont roversa porque todo o historiador reconhece 

que existe uma diversidade de crenças, práticas e perspectivas em qualquer 

época da história. Mas nem sempre esta consideração faz parte do ensino 

da História. Muito frequentemente, a complexidade do passado é tão sim

plificada que aos estudantes lhes é apresentado um retrato falso da 
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História. Os estudantes nos Estados Unidos, por exemplo, raramente 

aprendem que um grande número da população colonial se opôs à revo

lução americana e muito menos que havia um desacordo significativo no 

parlamento britânico sobre os assuntos da representação - apresentam

lhes um retrato em que todos os colonos estavam de um lado e todos os 

Ingleses do outro. São provavelmente poucos os que aprendem que 

muitos americanos se opuseram à guerra do Vietname. Se os estudantes 

pensarem que num país ou numa dada comunidade todos concordam com 

estes assuntos, não compreenderão porque as pessoas podem hoje discor

dar e terão pouca razão para tomar seria mente as ideias das outras 

pessoas. Aprender sobre diferentes opiniões em História não garante que 

os estudantes aceitarão ta is diferenças hoje, mas ajuda a criar as condições 

para que tal aceitação possa parecer razoável. 

Esta abertura à diferença leva-nos à terceira e última contribuição do 

ensino da História·, a consideração do bem comum. Não é simplesmente ser 

capaz de argumentar com cuidado, nem reconhecer a humanidade dos 

outros. A educação histórica deve apostar nas capacidades de os estudan

tes trabalharem conjuntamente considerações de justiça ou moralidade e 

traba lhar as d iferenças. Este é a perspectiva que se ouve nas terceiras cita

ções que compartilhei com vocês no começo, quando Daniel disse, 

podemos aprender a apreciar melhor o pensamento e crenças dos outros 

povos porque não interessa acreditarmos apenas numa coisa e pensarmos 

que tudo o mais está errado.' 

Esta pode ser a parte mais complicada do ensino da História. É a finalidade 

que é menos óbvia e ma is sujeita a manipulação. Certamente não 

podemos contar com a História para produzir 0 bem comum, nem para 

garantir que os estudantes estarão dispostos a fazer parte de julgamentos 

colaborativos com os outros. Podemo-nos certificar de que têm a possibili

dade de considerar o bem comum e a oportun·1dade d d' t' e 1scu 1r uns com 

outros. Eu já sugeri que há muitos mais assuntos hist óricos do que os ensi

nados nas escolas. Quando fazemos as escolhas sobre 0 que incluir no cur

rículo, então um dos nossos critérios deve ser a escolha de tópicos que pro

movam a consideração do bem comum. Os estudantes devem ser expostos 

a temas históricos que os forcem a considerar assuntos ta is como 0 impacto 

do racismo, patriarcado, ditadura, guerra, colonialismo, relações económi

cas, e assim por diante. Não há nenhuma base neutra ou objectiva para 
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fazer escolhas sobre que temas estudar; assim, se queremos ~romover a 

. d · devemos escolher temas baseados na sua capac1dade para 
c1da an1a, . 

at
enção para

0 
bem comum. Nos E.U.A., os estudantes estanam 

chamar a . 
melhor preparados para a democracia se aprendessem sobre o mov1mento 

I m Ve
z dos primeiros exploradores do Rio Mississipi, ou sobre o 

labora e 
'mperialismo em vez de Betsy Ross. I . . 
Os estudantes devem ter a possibilidade de discutir publicamente a JUStiça 

dos eventos passados ou das estruturas sociais e a justiça da sua herança. 

Nas minhas entrevistas com crianças, estas referiram repetidamente o seu 

. teresse pelos assuntos de justiça e é este interesse com o que era ou não 1n . .. 
era justo no passado que molda uma parte do seu interesse pela H1stona. 

Queriam saber sobre a escravatura e a discriminação racial, queriam sab_er 

sobre as limitações dos papéis desempenhados pelas mulheres na soCie

dade, queriam saber sobre os conflitos entre os europeus e os americanos 

nativos e queriam saber sobre o Holocausto. Estes temas interessam 

orque envolvem assuntos de justiça. Este tipo de interesses podem 

:otivar os estudantes para estudarem qualquer tema histórico impor

tante. Alguns professores e alguns historiadores reivindicam que os estu

dantes não devem ju lgar o que aconteceu no passado - isto não é a 

'História real'. Mas os estudantes fazem julgamentos, quer os questione

mos ou não, e a pergunta para os professores é como usar melhor os 

debates para ajudar os estudantes a fazerem julgamentos mais informa-

dos, tolerantes e publicamente justos. 
Mas comprometer os estudantes em discussões de imparcialidade ou de 

justiça não é 
0 

mesmo que os conduzir a conclusões predeterminadas 

sobre 
0 

que deverá ou não deverá ter acontecido no passado, ou o que 

deve ou não deve ser feito hoje- o objectivo da deliberação é permitir aos 

estudantes trabalharem em grupo para alcançar conjuntamente tais con

clusões, para não reproduzirem a opinião de qualquer um. Este é o perigo 

da História que se focaliza em questões do bem comum: alguns povos (na 

escola ou fora dela) pensam que sabem o que é o bem comum e que o seu 

papel é reproduzir as suas próprias opiniões nos estudantes- dizem-lhes o 

que supostamente devem pensar sobre a guerra do Viet name ou Saddam 

Hussein, por o exemplo. Numa democracia pluralista, não podemos impor 

uma única visão do bem comum aos estudantes ou ensinar-lhes um único 

julgamento sobre a História; mas numa democracia deliberativa, nas dis-
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cussões dos trabalhos em grupo podemos comprometê-los no desenvolvi

mento dos seus próprios julgamentos e das suas próprias visões. 

Descrevendo uma outra entrevista com crianças nos E.U.A., perguntei a 

dois alunos de 11 anos, Kathy e Curtis, o que pensavam que seria impor

tante estudar em História. Referiram os direitos civis, que eram um dos 

eventos mais importantes da História. Kathy explicou que era importante 

saber sobre o tratamento dos afro-americanos no passado 'porque nós não 

queremos tratar hoje estes povos como antes,' e sugeriu que se não conhe

cesse o movimento dos direitos civis, 'talvez eu fosse realmente má para os 

povos negros.' Curtis concordou e acrescentou que se os povos não sou

bessem sobre a imigração no passado, 'provavelmente tratariam mal os 

imigrantes porque eram de outro país e falavam outra língua.' 

Estes estudantes pretendem claramente que a História tenha uma fina li

dade. Não estavam interessados em estudá-la 'pela sua própria causa,' ou 

para passar nos exames, mas por causa do discernimento que lhes dava nos 

assuntos de justiça, relações humanas e estrutura da sociedade moderna. 

E, talvez acima de tudo, esperavam que a História os ajudasse a explorar as 

bases morais do seu comportamento no presente- pensavam que apren

der sobre os direitos civis ou o tratamento dos imigrantes em contextos 

históricos os ajudaria a compreender esses assuntos no presente. Em 

História, se quisermos preparar os estudantes para a cidadania, então 

devemos fazer seriamente uma análise destas perspectivas e tomar deci

sões educacionais que suportem ta is objectivos. 
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UM OLHAR DOS ALUNOS E DOS SEUS PROFESSORES SOBRE A HISTÓRIA 

E O SEU ENSINO 111 

Adriano Fernandes> Universidade do Minho 121 

Os professores são, mais do que quaisquer outros, os guardiães da civilização. 

Bertrand Russel 

Uma descrição do estudo 

Nas Palavras iniciais adornada com um soneto, procurei num tom confes

sional e intimista, apontar algumas razões pelas quais decidi avançar na 

procura de respostas para as perguntas que dia a dia me inquietavam. 

Na Introdução do trabalho, teci breves considerações sobre as mudanças 

do mundo, especialmente as mudanças no seio da educação. Foram afio-

[1 l Este estudo faz parte da investigação realizada no âmbito da Dissertação de Mestrado em 

Educação, área de especialização em Supervisão Pedagógica em Ensino da História, apresen

tada à Universidade do Minho em 2002. 

[2] Mestre em Educação, professor no Instituto Piaget. 
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rados alguns dos problemas que apoquentam a sociedade em geral, e 

tecidos a lguns comentários críticos sobre o papel da escola. 

A parte final da introdução abordou a problemática do valor e importân

cia da História e do seu ensino. 

Feita a Introdução deste estudo, seguiu-se o capítu lo 1, Enquadramento 

teórico, no qual procurei agregar o pensar de uma gama heterogénea de 

autores, desde professores dos vários graus de ensino, portugueses e 

estrangeiros, sindicalistas, políticos, directores escolares, educacionalistas, 

formadores de professores, cientistas, escritores, poetas, jornalistas, para 

que, com base nas suas teorias e argumentos, pudesse fazer surgir a luz 

que desanuviasse e permitisse obter uma visão da educação, da escola e da 

História e do seu ensino, consentânea com a realidade e as perspectivas 

que se auguram e desejam. 

Neste primeiro capítulo, três grandes linhas de pensamento direccionaram 

e orientaram o nosso trabalho: 

A > A evolução do mundo contemporâneo e as mudanças na educação 

As mudanças bruscas e súbitas que ocorrem no mundo e na educação; os 

novos desafios da educação. Os efeitos da g lobalização na sociedade, na 

educação, na cultura e a multiplicidade e fragmentação dos saberes no 

mundo pós-moderno e pós-industrial; 

B > O papel do Professor/ Educador e o papel da Escola 

As relações entre os professores e a lunos na sociedade hodierna: qual o 

seu papel, a sua função, o pensamento da sociedade sobre e les e o contri

buto da mesma para a formação integral do cidadão do futuro. O papel 

especial e peculiar do professor, enqua nto professor e educador: a gradual 

e crescente exigência da acção docente, as expectativas, frustrações e 

anseios dos professores, os seus medos e riscos cada vez maiores numa 

sociedade em efervescência cu ltura l; o papel profissional do professor e a 

função da escola. 

Abordámos ainda a problemática da chamada crise da Educação e da crise 

de identidade dos professores; 

C > A construção do saber- A História e o seu ensino 

Como se aprende e desenvolve a aprendizagem? Várias perspectivas foram 

abordadas e descritas de forma a esclarecer a melhor maneira de aceder ao 
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conhecimento e à sua construção. Teceram-se comentários sobre as condi

ções de trabalho e as vantagens do trabalho em colaboração ou isolado. 

Focamos a problemática das emoções e tecemos comentários sobre as difi

culdades de aprendizagem. 

Ao longo de todo o trabalho, foram lançadas pistas e ideias alternativas 

conducentes à prática de um ensino agradável, motivador e consequente. 

Foram para o efeito citados alguns autores, essencialmente historiadores, 

educacionalistas e responsáveis sociais pela educação, sempre na lin ha de 

rumo que me permitisse humanizar o ensino e envolver os a lunos, num 

processo dinâmico capaz de gerar cidadãos preparados para intervir, inter

pretar e conhecer a vida, o mundo, tendo subjacente e presente a dignifi

cação do ser humano. 

Realçámos a importância dos conhecimentos prévios numa perspectiva 

construtivista e apresentámos várias opiniões sobre a provisoriedade da 

História. 

No capítulo 2, Metodologia de Investigação, foram descritos os Objectivos 

do estudo e as Perguntas de investigação: 

Perguntas de investigação 

Ao reflectirmos sobre o 'olhar' vivenciado pelos jovens e professores em 

relação ao ensino, especialmente sobre a História e o seu ensino, somos 

levados a pensar que há uma tendência para a desvalorização da mesma e 

que há uma nítida distorção e dissociação entre os valores socia is, formati

vos e informativos inerentes à História enquanto ciência e d isciplina curri

cular, e as práticas objectivas e subjectivas do seu ensino. 

O valor da História em si, as finalidades e objectivos do seu ensino, o seu 

interesse para os jovens alunos e até para os próprios professores, são 

demasiadas vezes questionáveis e incompreensíveis para os mesmos, 

gerando a consequente desmotivação, desinteresse e fracas expectativas 

em todos os intervenientes do processo ensino-aprendizagem. 

As perguntas de investigação do nosso estudo procuraram abranger um 

leque alargado de dimensões que são partes inerentes ao dia a dia dos 

jovens alunos na aula e na escola, assim como do modus faciendi do pro

fessor. 
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O que pensam os alunos e os professores da História e do seu ensino? 

Esta foi a principa l pergunta do nosso estudo, cujas respostas podem, 

eventualmente, ajudar a corrigir, (re) pensar e perspectivar novas formas 

de actuar, procurando novas vias de pesquisa, novos processos de condu

ção de aula, permitindo novas e profícuas relações entre todos os parceiros 

intervenientes em todo este complexo processo de ensino-aprendizagem. 

Procurou-se alcançar alguns dados que permitissem elaborar respostas elu

cidativas, mesmo em perguntas de investigação onde o subjectivismo tem 

muito peso, - 'Na perspectiva dos alunos e dos professores, quais são as 

finalidades da História?' - meta difícil de alcançar mas não impossível, pois 

com a análise atenta de todos os resultados conseguiu-se obter respostas 

capazes de nos esclarecer e que permitam sugerir e promover novas pers

pectivas. 

É muito importante conhecer as práticas pedagógicas implementadas, 

saber quais as mais praticadas, as que se conhecem ou não, ou que gosta

vam de ver implementadas nas aulas, porque este conhecimento pderá 

ajudar a traçar novos horizontes, não só para os professores e alunos mas 

também para as famílias, a escola e a sociedade em geral. Daí, a pertinên

cia de perguntas de investigação como: 

1 I Na perspectiva dos alunos, quais são as finalidades da História? 

2 I Na perspectiva dos professores, quais são as finalidades da História? 

3 I Que práticas pedagógicas se implementam nas aulas de História? 

a) Quais as práticas que os alunos desejariam implementar? 

b) Quais as práticas que os professores desejariam implementar? 

Para preparar cam inhos capazes de promover a abertura à mudança, no 

sentido de posicionar a História no patamar curricular a que tem direito, 

para poder cativar os jovens alunos e professores, no sentido de uma sã 

paixão pela História e o seu ensino, é necessário procurar respostas na 

questão de investigação - 'Quais as opiniões dos alunos e dos professores 

sobre a História e o seu ensino?' - , porque conhecendo as suas ide ias, 

poderemos reformu lar e (re) orientar as linhas orientadoras do ensino da 

História. Acrescentaram-se, por isso, as seguintes perguntas: 

4 > Quais as opiniões dos alunos sobre a História e o seu ensino? 

5 >Quais as opiniões dos professores sobre a História e o seu ensino? 
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A atenção da nossa parte às percepções afectivas e emocionais- valores, 

atitudes, opiniões- dos adolescentes e professores sobre o valor e a impor

tância da Educação Histórica, foi o fio condutor do nosso estudo. 

Caracterização do estudo 

O estudo deste projecto de investigação, que teve como objectivos princi

pais conhecer e analisar percepções afectivas e atitudes de adolescentes e 

seus professores, utilizou uma amostragem não aleatória. 

Pretendeu-se observar «o olhar» que alunos e professores tecem sobre as 

fina lidades da História e o que pensam sobre os materiais ou recursos 

didácticos aplicados nas aulas, sobre as práticas pedagóg icos implementa

das e as que gostariam de aplicar no futuro, quais as metodologias de 

ensino utilizadas e a utilizar, assim como as opiniões que ambos os grupos 

têm sobre a História e seu ensino. 

O desenho descritivo e transversal foi considerado o «ideal» para o nosso 

projecto de investigação, porque permitiu ser ap li cado num só dado 

período de t empo (3° período escolar), em anos escolares e ambientes 

diferenciados (6° e go anos, rurais e urbanos). 

Ao longo deste capítulo 2, procurou-se fazer a descrição pormenorizada 

do estudo, dos tri lhos seguidos, apontar algumas das razões das nossas 

opções relativamente às questões de investigação, aos tipos de estudo 

aplicado, ao t ipo de instrumentos, às características das amostras, aos pro

cedimentos ocorridos e, porque disso temos consciência, às limitações do 

próprio estudo. Foram tecidas considerações sobre o desenvolvimento dos 

momentos do nosso estudo, de uma forma simples, no sentido de uma 

maior objectividade e clarividência dos passos dados. 

No tratamento de dados recolhidos através de questionários - o do 

estudo exploratório, o do estudo principal dos alunos e o do estudo dos 

professores - consideraram-se como variáveis de análise os anos de esco

lari-dade - 6° e go anos- e os meios sócio- económicos onde estão inseri

das as escolas. 

33 



• ~>N!riCANCIA E EVI(l(NCIA EM HISIORIA 

CA
""'-0 HISTÓRtCA DE QUAUDADE (OGNI(AO. 

PARA UMA EDU V' 

. ram descritos três momentos que corresponderam 
Nos Procedimentos, fo . - d t balho· o Estudo Exploratório, com 

d d ra a reahzaçao o ra · . 
aos passos a os pa Estudo Principal onde se inclui a inqUI-
as Dimensões tratadas no mesmo, o 

rição por Questionário e as Dimensões facadas. 

. - d tudo focadas no Questionário principal 
01mensoes e es 

2 I Finalidades da História 

a] Conhecimento Factual (2.1 e 2.2] 

b] Compreensão do Mundo (2.3, 2.9 e 2.1 O] 

c] Valores Estéticos (2.4 e 2.5] 

d] Promoção de Cidadania 
1 I Participação (2.6] Identidade (2.11] 

2 I Tolerância (2.7] Formação (2.13] ] 

fi 
- e de Abertura à Mudança (2.8, 2.12 e 2.14 

e] Atitudes de Re exao 

3 1 Práticas lectivas 

Educativas (3 1 3 2 3 3] 
. . - I metodologia do trabalho . ' . ' . a] Utlhzaçao do manua ' 

b] Trabalho projecto (3.7] 

c] Trabalho computador(3.8] 

d] Participação activa (3.9, 3.10 e 3.11] 

Históricas 
a] Fontes escritas/não escritas (3.4, 3.5] 

b] Fonte ficcional (3.6] 

c] Trabalho com recursos diversos (3.12] 

d] Pesquisa local (3.13 e 3.14] 

e] Dramatização (3.15] 

41 Opiniões sobre a História e o seu ensino 

a] Temas (4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 451 
b] Juízos de Valor (Materiais) (4.7 e 4.8] 

(4 6/4 121 (4.9/4.1 o e 4.11/4.13] (4.14} 
c] Professores · · 
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Ainda no mesmo capítulo, foram apontadas algumas lacunas e Limitações 

do Estudo. 

No capítulo 3, de Análise de dados, fez-se uma Introdução, apresentando

se as Perguntas de investigação. Seguiu-se a apresentação do Estudo 

Exploratório com a Anál ise dos resultados e uma Reflexão sobre o estudo 

exploratório. 

Procurou-se que as escalas utilizadas no Questionário fossem essencia l

mente simples, claras e objectivas, sendo as mesmas adequadas aos níveis 

etários da amostra escolhida para este estudo. Exemplos: 

2.• Parte Finalidades da História 

Escala de intensidade 

Concordo [muito, pouco, nada} 

3." Parte Práticas Pedagógicas 

Escalas de frequência 

1 M 1 muitas vezes I O I de vez em quando I R I raramente 

I M I muito I P I pouco I N I nunca I 71 não sei/não entendo 

4." Parte Opiniões sobre a História e o seu Ensino 

Esca la de intensidade 

I CT I concordo totalmente I CP I concordo pouco I D I discordo I 7 I não 

tenho opinião 

Procurou-se ainda não colocar duas ou mais questões numa mesma per

gunta, formular sol icitações de informação em termos inequívocos, evitar 

palavras difíceis, abstractas ou de significado ambíguo, garantindo tempo 

suficiente para se formalizarem as respostas. 

Seguiu-se O Estudo Principal (sobre alunos), apresentando-se gráficos que 

contêm os mesmos números dos itens do questionário principal, nas três 

partes do objecto de análise e com as mesmas opções de escala do ques

tionário. Fez-se a análise dos itens com maiores valores percentuais e os 

que considerámos mais re levantes, e foi efectuada a interpretação dos 

resultados obtidos. Seguimos, na análise, a sequência: 
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A> Gráficos dos alunos dos 6°s anos rurais versus alunos 6°S anos urbanos; 

B > Gráficos dos alunos dos 9°S anos rurais versus alunos 9°s anos urbanos; 

C> Gráficos dos totais alunos dos 6°s anos versus totais alunos dos 9°s anos. 

Procedemos ao Estudo dos Professores e dos Professores versus Alunos. 

Foram apresentadas tabelas, onde constam os resu ltados obtidos com a 

aplicação dos questionários (alunos e professores), com os comentários e 

aná lise dos mesmos, seguindo a sequência que se apresenta: 

D > Tabelas dados dos Professores dos 6°s anos versus Professores 9°s anos; 

E >Tabelas dados Professores 6°s anos versus Alunos dos 6°S anos; 

F> Tabelas dados dos Professores dos 9°S anos versus A lunos dos 9°s anos. 

Por fim, procedemos à A nálise Global dos resultados dos alunos e dos pro

fessores, apresentando-se tabelas com os resultados finais g lobais. Nestas 

t abelas, aparecem as opções de esca la, os itens com os conteúdos e os anos 

escolares dos a lunos, idênticos ao questionário principal. Os resu ltados 

surgem em valores percentuais para os a lunos, e com as opções de escala 

atribuídas pelos professores, em cada item identificativo de cada uma das 

partes objecto de anál ise do questionário aplicado aos alunos e professo

res. Seguiu-se a respectiva interpretação e análise, com algumas sugestões 

e conclusões finais. 

No capítu lo 4, Conclusões, incluíram-se três subtemas: 

O primeiro subtema, Perscrutando os resultados, focou aspectos da res

ponsabi lidade da escola, dos professores e alunos de História no prosse

guimento de uma educação adaptada às mudanças do mundo actual. Foi 

efectuada uma reflexão fina l acerca dos resultados do estudo e algumas 

considerações e sugestões. 

No segundo subtema, reflectimos sobre o papel dos professores e dos 

alunos; abordou-se a problemática da construção do conhecimento, onde 

se teceram algumas considerações sobre a História e o ensino da História, 

o papel dos alunos e professores, perspectivando-se o futuro e dando 

algumas sugestões. As páginas f inais surgem como Tempo(s) de reflexão. 
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EXPLORAÇÃO DO PENSAMENTO ARQUEOLÓGICO NA AULA DE 

HISTÓRIAI11 

Flávio Ribeirol2l >Universidade do Minha 

'A arqueologia traz à boca de cena, com a mesma dignidade de um 

tratado de Tordesilhas ou de uma descoberta do Brasil, um quadro de vida 

de uma pequena comunidade de agricultores/pastores de há cinco mil 

anos, ou de um lugarejo medieval, ou dos próprios «índios» do Brasil que 

nós dizemos que «descobrimos» na nossa visão eurocêntrica ... ou um 

simples vaso ignoto que serviu a alguém para cozinhar o seu alimento quo

tidiano ... 

A arqueologia está ao serviço de uma história onde entram todos os 

gestos, todos os seres humanos, todas as experiências que foram silencia

das ou de que não ficou outro reg isto que não as suas consequências mate

riais. ( ... ) Para o arqueólogo não há terras menores e t erras maiores- todo 

o espaço é uma imensa sobreposição de «textos» onde está escrita a expe

riéncia da nossa espécie e que só espera por quem os saiba ler.' 

Jorge, 2000, p. 99 

li I Este estudo faz parte da investigação realizada no ambito da Dissertação de Mestrado em 

Educaçilo, área de especialização em Supervisão Pedagógica em Ensino da História, apresen

l<~d.l ~ Universidade do Minho em 2002. 

121 Arqueólogo, Mestre em Educação, professor de História do 2" Ciclo do Ensino Básico. 

39 



PARA UMA EDUCAÇÃO HISTÓRICA DE QUALIDADE CoGMÇAO: StGNIKANCIA E EVIDt.NCIA fM HISTORIA 

Introdução 

No Ensino da História, o estudo do passado não se faz através da observa

ção directa nem da experimentação. Contudo, quando os alunos traba

lham directamente com indícios do passado (fontes primárias com suporte 

variado) podem exercitar essas capacidades de observação e experiência 

sensorial de obj ectos. Ora a arqueolog ia pode permit i r a consecução 

dessas práticas, pois o aluno, ao manusear e observar o objecto, tem um 

contacto directo com os vestígios pertencentes ao passado. O objecto 

sugere factos, processos e ideias e, dessa forma, potencia o conhecimento 

significativo de um determinado período histórico-cronológico. A arqueo

logia é um meio idea l para ensinar ao aluno o método de pesquisa histó

ri ca que se baseia na investigação, raciocínio e inferência . Se na aula de 

História lhe for permit ido proceder dessa forma, o aluno sentir-se-á prota

gonista da aprendizagem e não unicamente um receptor de conhecimen

tos. Aprende a ser crítico perante o que se lhe ensina e, por extensão, 

perante a realidade que o rodeia. A possibi lidade de colocar os alunos 

frente a objectos do passado, mesmo que com réplicas, é uma das caracte

rísticas dos procedimentos em arqueologia e uma vantagem educativa do 

método arqueológico, não disponível em outras Ciências Sociais. Quando 

o método arqueológico é utilizado para estes fins, revela-se como uma das 

técnicas mais globa lizantes, pois é uma forma completa de pesquisa 

porque é interd isciplinar e porque proporciona todos os passos que se 

devem seguir para reconstruir um ou mais factos do passado. Isto permite, 

com uma certa faci lidade, aos alunos fazerem inferências sobre o passado, 

nomeadamente no socia l e no quotidiano. 

A investigação em cognição histórica parece indicar que: os conceitos mais 

ou menos adequados que os alunos apresentam provêm não só da escola, 

mas dos media e do meio familiar; alunos de todas as idades constróem 

conceitos a níveis variados; há oscilações no raciocín io dependentes da 

fami liaridade e do estímu lo da situação concreta. O conj unto de investiga

dores que corporizaram essa nova tendência têm por objectivo o estudo 

das formas de pensamento histórico man ifestadas por crianças e adoles

centes, através da concretização de actividades próprias à disciplina e aos 

alunos. Assim, as vivências dos alunos, bem como os métodos a utilizar na 

au la, contri buem significativamente para o desenvolvimento do pensa-

40 

EXI'lORAÇAO 00 I'ENSAMENI O ARQUEOlóGICO NA AULA DE HISTORIA 

mento histórico, como se poderá demonstrar com exemplos deste estudo: 

' E;u pensaria que não eram iguais a nós e não só: nós usamos utensílios de 

ferro como faca, garfo etc.. Eles usavam pedras, osso, chifre, para se servi

rem da carne ou de outras coisas', 'Os Romanos eram inteligentes ... faziam 

muitas coisas de cerâmica ... i luminavÇim-se quando começavÇI a ficar 

escuro.' 

Método qo estudo 

Proceqeu-se a um estuqo descritivo, de uma experiência em sala de au la 

inspirado na pesquisa qe Bain (2000). Este estudo assume um carácter 

exploratório, no sentido de que é um primeiro estudo de prospecção de 

ideias sobre evidência arqueológica, com alunos portugueses. 

Esta investigação pretendia indagar se, a parti r de fontes primárias 

arqueológicas, os alunos do 5° ano de escolaridade faziam inferências 

acerca do passado e, no caso positivo, que tipo e níveis de inferências con

cretas eram feitas. 

A população alvo do estudo é constitu ída por alunos na fa ixa etária dos 10 

aos 12 anos, doso ano de escolaridade. A d i ~c i p li na de História e Geografia 

de Portugal, neste ano escolar, integra temas para os quais a Arqueologia 

dos períodos Pré-histórico e Clássico podem dar um contributo. Foi selec

cionada uma amostra constituída por uma turma de 5° ano, composta por 

vinte alunos, doze do sexo feminino e oito do sexo masculino, pertencen

tes a uma escola dos 2° e 3° Ciclos do Ensino Básico, do concelho de 

Paredes. 

Em termos de origem cultura l, os alunos são proven ientes do meio rural e ' 
dos alunos que integram a t urma, dezasseis já t inham sido colegas durante 

os quatro anos de escolaridade antecedentes. Trata-se de uma turma com 

um número reduzido de alunos, pois integra dois do Ensino Especial 

(Necessidades Educativas Especiais). 

Os instrumentos de recolha de dados foram de dois t ipos: questionários e 

entrevistas. A f im de suscitar a reflexão dos alunos em torno das questões 

a apresentar, utilizaram-se materiais arqueológicos concretos. Os materiais 

arqueológicos eram respeitantes aos períodos cronológicos da Pré-história 

e da Romanização da Penínsu la Ibérica: 
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- dois seixos afeiçoados; 

- um furador e uma agulha em osso; 

- duas pontas de seta; 

-um prato; 

-um copo; 

- um jarro de bocal tri lobado; 

- uma lucerna. 

Como material adicional, recorreu-se ainda ao Manual dos alunos (N 
A 1 X . eves, 

mara e avrer, 2000) e a outras fontes históricas secundárias nomeada-

mente, a uma notícia jornalística 'Como viviam os < P rt 
V . t .1 < o ugueses>> há rn e mr anos'. 

Conc~beram-se dois questionários relativos aos períodos históricos acima 

refen~os para controlar, de alguma forma, a diversidade de conteúdo. O 

c~nteudo ~os objectos arqueológicos diferiram, mas a estrutura das ques

toes mantrveram-se. A versão f inal dos questionários que foram aplicados 

no estudo principa l tomaram a seguinte forma: 

Questionário 1 

AS PRIMEIRAS COMUNIDADES RECOLEGORAS 

1. Que objectos arqueológicos observas? 
A. _ ___ _ _ 

8. _ _ ____ _ 

c. _ _ ___ _ 

2. ? que é que os povos recolectores podiam fazer com estes 
ObJectos? 
A _ ___ __ _ 

B _ _ ____ _ 

c. _____ _ 

3. Se ~ncontrasses estes objectos numa escavação arqueológica, o que 

podenas pensar sobre a vida das comunidades recolectoras? 

4. O que gostarias de saber mais sobre estes objectos? 
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Questionário 2 

A PENÍNSULA IBÉRICA ROMANIZADA 

1. Que objectos arqueológicos observas? 

A _ _ _ _ _ _ _ 

8 _ _ ___ _ 

C _ _ _ _ __ _ 

2. O que é que os Romanos podiam fazer com estes objectos? 
A _ _ _ _ _ _ _ 

8 _ _ _ _ _ _ _ 

C. _ _ _ _ _ _ _ 

3. Se encontrasses estes objectos numa escavação arqueológica, o que 

poderias pensar sobre a vida quotidiana dos Romanos? 

4. O que gostarias de saber mais sobre estes objectos? 

A formu lação destas questões teve por base os trabal hos de Peel (1967) e 

Mac Donald (1986) para a identif icação e função dos objectos e Cooper 

(1992) para as inferências e conjecturas acerca dos objectos. As perguntas 

estavam direccionadas para obter respostas indiciadoras das segu intes 

dimensões conceptuais: 

1. Identificação dos objectos (item 1 ); 

2. Função dos objectos (item 2); 

3. Inferências sobre o passado tendo por base os objectos expostos (item 

3); 

4. Conjecturas sobre os objectos (item 4). 

Realizaram-se entrevistas individuais de seguimento a treze alunos sobre o 

que t inham respondido nos questionários. 

Procedimentos de recolha de dados 

A primeira fase da recolha de dados tomou a forma de estudo- piloto. O 

objectivo era afinar os instrumentos desenhados para o estudo principal. 

Pretendia-se indagar se as questões eram de f ácil interpretação e se a sua 

formulação permitia aos alunos fazerem inferências. 

No estudo principal, a recolha de dados compreendeu duas f ases: uma de 
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contextua lização e outra de resolução dos Questionários, quer para o 

tema 1 'As Primeiras Comunidades Recolectoras' quer para o tema 2 'A 

Península Ibérica Romanizada'. Estes procedimentos foram inspirados no 

trabalho de investigação de Barca e Gago de 2001. 

Term inada a aplicação dos Questionários, fez-se uma primeira análise aos 

dados obtidos no sentido de categorizar as ideias dos alunos, nas quatro 

dimensões conceptua is propostas. Desta abordagem inicial, constatou-se 

que algumas crianças não responderam a certas questões e diversas res

postas suscitavam dúvidas pa ra integração num ou noutro nível de pro

gressão, ou seja, eram indiciadoras de diferentes níveis. 

Para se esclarecerem estes aspectos, contactaram-se treze alunos, com os 

quais se combinaram entrevistas. Desta forma, os encontros foram realiza

dos na escola, num horário extra-aula. A conversa com os discentes incidiu 

principalmente no item 3: 'Se encontrasses estes objectos numa escavação 

arqueológica o que poderias pensar sobre a vida das comunidades reco

lectoras/ .. . o que poderias pensar sobre a vida quotidiana dos Romanos.' 

O pensamento arqueológico dos alunos 

A çategorização dos dados foi feita tendo por base um modelo de pro

gressão conceptual em História . Para tal, seguiu-se a proposta teórica 

apresentada no estudo desenvolvido por Ashby e Lee em 1987a, nomea

damente os primeiros quatro níveis de categorização de ideias sobre com

preensão histórica apresentados pelos autores: nível 1, 'O passado opaco'; 

nível 2, 'Estereótipos generalizados'; nível 3, 'Empatia com a História deri

vada do quotidiano' e nível4, 'Empatia Histórica restrita '. À partida, consi

derou-se como hipótese de trabalho ser improvável que os alunos dest e 

ano de escolaridade apresentassem respostas indiciadoras do nível 5 

'Empatia histórica contextualizada'. 

Nível 1 I 'O passado opaco' 

Para as respostas situadas neste nível, o passado surge como algo inatingí

vel e ininteligível. As inferências sobre o passado apresentam-se desprovi

das de sentido ou historicamente inadequadas. Tais dificuldades resulta

rão, em parte, na não identificação dos objectos e não reconhecimento da 
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função correcta dos mesmos. As conjecturas são feitas sobre questões con

cretas, nomeadamente sobre matéria-prima, manufactura, funcionalidade 

e localização arqueológica dos objectos.Exemplos de respostas: 

Questionário 1 

Margarida 

1. A 'Pedras'; B 'Agulha'; C, Não responde. 

2. A 'Para matar os animais'; B 'Para coser'; C, Não responde. 

3. Não responde. 

4. 'Para que serve o objecto C ?'. 

Questionário 2 

Maria 
1. A. 'Prat o'; B 'Onde se bebe'; C 'Jarra'; D 'Onde se deita o azeite'. 

2. A 'Podia comer'; B 'Podia beber'; C 'Podia pôr f lores'; D 'Podia fazer 

um barco'. 
3.'Eies podiam guardá-los num tesouro, podiam procurá-los para fazer 

várias coisas que lhes apeteciam. Se os objectos estivessem partidos eles 

podiam fazê-los de novo.'. 

4. 'Gostaria de saber de que material eles são feitos. De saber como ou 

aonde eles foram encontrados.' 

Nível 2. ' Estereótipos generalizados' 

As respostas apresentam-se estereotipadas. De uma maneira geral, os 

alunos identificam e indicam correctamente a função dos objectos, mas 

depois, na tentativa de os relacionar com o passado histórico, argumentam 

com factos que pouco têm a ver com os mesmos. Há uma tendência para 

'desbobinar' sobre assuntos que dominam, mas que não têm uma relação 

directa com os materiais arqueológicos apresentados. Relativamente às 

conjecturas, os alunos interrogam-se sobre questões concretas: matéria

prima, manufactura, f uncional idade e localização arqueológica dos mate

riais. Exemplos de respostas: 

Questionário 1 
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Ariana 

1. A 'Biface'; B 'Agulhas'; C 'Pontas de seta'. 

2. A 'Acender uma fogueira'; B 'Cozer'; C 'Caçar'. 

3. 'Eu penso que a vida das comunidades recolectoras viviam em cabanas 

ao ar livre em períodos quentes e em cavernas em períodos frios.'. 

4. 'Eu gostava de saber como é que eles arranjaram o material para fazer 

as pontas de set a, as agulhas.' 

Maria 

1. A 'Rochas'; B 'Agulhas'; C 'Setas'. 

2. A 'Fogo' B 'Fazer objectos antigos'; C 'Matar ou caçar animais (co

mida)'. 

3. 'Viviam ao ar livre, para poder procurar coisas antigas ou objectos, 

para 'caçar comida, ou pedras para fazer fogo, para se agasalharem.'. 

4. 'Onde eles f oram encontrados, o qué dá para fazer com eles.'. 

Nfvel 3. 'Empatia do quotidiano aplicada à História' 

As respostas a est e nível indiciam que os alunos entendem o passado tendo 

por base os seus conhecimentos e experiências de vida quotidiana. Os 

fact os e conceitos históricos são alcançados por aproximação aos factos e 

conhecimentos que o aluno experiencia . 

Embora os objectos não sejam identificados de acordo com a terminologia 

dos arqueólogos, porque a desconhecem, tal não constitui obstáculo para 

eles, pois respondem recorrendo ao conhecimento que têm do real actual. 

Est a foi também a solução encontrada relativamente à f unção dos mate

riais arqueológicos, em que apontam outras possíveis funções. 

As respostas dos alunos situadas neste nível são conclusões si mples a partir 

da visualização dos objectos, sem ilações acerca da vida quotidiana no 

passado. As conjecturas cont inuam a sit uar-se ao nível de quest ões concre

t as, como é o caso da matéria-prima, manufactura, funcionalidade e loca

lização arqueológica dos materiais. 

Exemplos de respost as: 
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Questionário 1 

Marisa 

1. A 'Objectos de escavar'; B 'Agulha'; C 'Faca'. 

2. A 'Fazer buracos para armadilhas'; B 'Coser roupa'; C 'Cortar e afiar 

coisas'. 

3. 'Penso que estes povos eram espertos e faziam peças de t rabalho 

muito út eis.'. 

4. 'Como eles os faziam, como dist inguiam as peças e de que materiais 

eram feitos.'. 

Questionário 2 

Raquel 

1. A 'Prato'; B 'Jarra'; C 'Enfusa'; D 'Vela'. 

2. A 'É para comer'; B 'É para enfeitar (ou meter flores'; C 'É para meter 

água'; D 'É para iluminar.'. 

3. 'Se eu encontrasse estes objectos eu poderia pensar que a vida deles 

era muito parecida com a nossa. Porque eles comiam em pratos e não 

nas mãos. Eles também tinham enfusas para beber água. Também 

tinham jarras para enfeitar e não andavam às escuras de noite'. 

4. 'Eu gostaria de saber onde e como eles foram encontrados?'. 

Nível 4. 'Empatia histórica restrita' 

Os alunos expressam algumas ideias sobre o passado que se afastam do 

senso comum e do quotidiano real. A observação dos objectos despertou 

uma compreensão do período histórico apresentado mais avançada do 

que no nível anterior, ainda que de contextualização restrita. Extraem lei

turas e interpretações sobre a vida do quotidiano do passado, para além 

do objecto real exposto. Há indícios de que imaginam e sentem as vivên

cias do Homem no seu contexto específico transportando-se para o 

passado. 

Exemplos de respostas: 
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Questionário 1 

Paulo . . nós e não só: nós usamos utensílios 
. ~ eram 1gua1s a 

3. 'Eu pensana que nao pedras osso, chifre, para se 
de ferro como faca, garfo etc .. Ele_s us~vam ' 

u de outras co1sas. · . . 
servirem da carne o d forma como eles VIVIam, 

. b omo eles caçavam, a 
4 'Eu gostana de sa er c I ' 
c~mo se abrigavam e se eles se davam bem ou ma . . 

Joel . . A vida deles era muito pesada.'. 
3 •como caçavam, onde VIVIam. t tavam os seus filhos.'. 

. . t'nham e como ra 
4. 'Quantos mais objectos I 

do Joel demonstram um princípio de imagi.nação 
As conjecturas do Paulo e . les detalhes dos obJectos. 

. - es ultrapassam os slmp 
histórica. As mterrogaço . . de saber se estas comu-

, ter social pOIS gostanam 
Há preocupações de carac ' t tavam os seus filhos'. Estas 

b u mal' e 'como ra . 
nidades 'se davam em o d da entrevista, pois ambos disse-

afirmadas aquan o d 
declarações foram re . d se poder saber acerca a 

. dos ob1ectos na a 
ram que, apesar de atraves t riam de a conhecer. 'Eu tenho 

I no e ntanto, gos a I , 
vida desses povos, e es, . bre eles .. .' d isse o Pau o. 

. tava de saber mais so . 
curiosidade sobre Isso e gos não falou disto e eu acho muito mte-
A minha professora do ano passado 

· • explicou o Joel. 
ressante saber estas coisas ... 

Questionário 2 

Júlio . b ber regar, iluminar, e também para 
3 'Podiam utilizá-los para comer, e . ' . dia-a-dia.'. 
. . dar a viver e a pôr as coisas maiS bomtas no 

os aJU 

Ariana . f . arranJ·os com flores, eles eram inteli-
dia-a-dla az1am do 

3. 'Os Romanos no . "mica comiam quan 
. uitas coisas de cera ' . 

gentes porque faziam m . quando começava a ficar 
. 'd bebiam água e iluminavam-se 

tmham comi a, 

escuro.'. 

Cristina faziam arranjos em jarras, traziam 
·amem pratos, 

3 'Acho que eles comi . d 'te Os romanos eram 
. . que tinham candeeiros e azel . 

água em Jarros e 
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muito inteligentes.'. 

Este grupo de alunos fez inferências de tipo arqueológico pois, a partir dos 

objectos, apresentaram factos que não se observam directamente como o 

entendimento de que os povos passados tinham actividades e usavam 

utensílios d iferentes dos da actualidade. Dos vestígios, inferiram compor

tamentos dos Romanos. 

Reflexões Finais 

Perante os dados recolhidos sobre as inferências que os alunos fizeram 

acerca do passado histórico mediante a observação dos objectos arqueoló

gicos, constatou-se que há uma certa variância do pensamento, conforme 

se trate do estudo do período Pré-histórico ou do período Romano. Quatro 

alunos mantiveram o mesmo nível em ambos os Questionários, seis pro

grediram um níve\141, seis progrediram dois níveis e três regrediram um 

nível. Houve assim, uma maior e laboração de respostas no Questionário 2, 

o que poderá dever-se com o facto de os a lunos estarem mais familiariza

dos com a tarefa num segundo momento, e não tanto com a maior fami

liaridade do segundo tema. Independentemente do nível de progressão 

em que o aluno se encontra, tanto no Questionário 1, como no 

Questionário 2, a identificação e a atribu ição da função aos objectos foi 

feita tendo em conta os conhecimentos e experiências do real actual. 

Notou-se uma tendência global de progressão do Nível 2 'Estereótipos 

genera lizados' no Questionário 1, para o Nível 3 'Empatia do quotidiano 

aplicada à História' no Questionário 2. No estudo de Ashby e Lee de 1987a, 

os autores também referem que a aná lise dos níve is sugerem uma certa 

progressão e que os alunos oscilaram entre ide ias sobre o passado mais ou 

menos elaboradas, mas estereotipadas e outras com base no quotidiano 

real. 

O Nível 2 'Estereótipos generalizados', só foi observado no Questionário 1. 

[4] A análise de dados só contou com elementos referentes a dezanove alunos porque, quando 

da aplicação do Questionário 2, uma al una da turma faltou porque entret anto tinha sido 

transfer ida para outra escola. 
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Talvez a dificuldade de falar dos objectos inseridos no período Pré-histó

rico tenha conduzido os alunos a mencionar factos não relacionados com 

eles. 

Relativamente às conjecturas, verificou-se uma t endência geral para a 

focalização de aspectos concretos re lacionados com a matéria-prima, a 

manufactura, a funcionalidade e a localização arqueológica dos objectos. 

Constatou-se uma certa homogeneidade de respostas nesta d imensão 

conceptual e, por conseguinte, a sua invariância através dos níveis. 

No que diz respeito às inferências fe itas pelos alunos, verificou-se que 

tiveram uma maior dificuldade em inferirem a partir dos objectos arqueo

lógicos pré-históricos do que com os romanos. Tais dificuldades resultarão 

em parte na incapacidade de identificação e reconhecimento da função de 

objectos estranhos às suas vivências reais. Quanto ao tipo concreto de infe

rências real izadas, elas situaram-se ao nível do socia l e do quotidiano, mas 

por vezes em relação com o passado: 'Esses objectos serviam para caçar, 

para se alimentarem', Ricardo; 'Eu pensaria que não eram iguais a nós e 

não só: nós usamos utensílios de ferro como faca, garfo etc .. Eles usavam 

pedras, osso, chifre, para se servirem da carne ou de outras coisas', Paulo; 

'Se eu encontrasse estes objectos eu poderia pensar que a vida deles era 

muito parecida com a nossa. Porque eles comiam em pratos e não nas 

mãos. Eles também· t inham enfusas para beber água. Também tinham 

jarras para enfeitar e não andavam às escuras de noite', Raquel; 'Podiam 

utilizá-los para comer, beber, regar, iluminar e também para os ajudar a 

viver e a pôr as coisas mais bonitas no dia-a-dia', Júlio. 

Pode pois dizer-se que, no geral, os alunos em função da observação 

directa dos artefactos aplicaram o raciocfnio arqueológico, tal como é pre

conizado por A larcão (2000), porque a partir deles apresentaram factos 

que não se observam directamente. Com efeito, atitude semelhante tem o 

arqueólogo que, para poder compreender os comportamentos do Homem 

no passado, também coloca questões idênticas às utilizadas neste estudo. 

Implicações para a Educação Histórica 

Visto tratar-se de um primeiro trabalho de prospecção de ideias sobre evi

dência arqueológ ica com alunos portugueses, os resultados obtidos 

parecem sugerir algumas implicações para a educação histórica em 

Portugal. É com base neles que se apresentam algumas ideias: 
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a] A utilização de fontes arqueológicas na aula de História permite aos 

alunos acederem mais facilmente ao passado, devido ao contacto directo 

com elas. Esta vantagem didáctica do método arqueológico, não disponí

vel em outras Ciências Sociais, está em consonância com os pressupostos 

construtivistas da aprendizagem. 

b] Os objectos arqueológicos despertam nos alunos uma situação de inte

resse devido ao factor antiguidade. Deste modo, é possível criar uma dinâ

mica de aula mais activa, criativa e participativa. O aluno sentir-se-á prota

gonista da aprendizagem e não unicamente um receptor de 

conhecimentos; 

c] A manipulação e observação de objectos arqueológicos leva o aluno 

para fora do espaço físico da aula permitindo-lhe também fazer inferên

cias acerca do passado a nível do social, da economia, da política, da arte, 

da religião, enfim, do quotidiano; 

d] Estas estratégias de ensino parecem revelar-se importantes para o 

desenvolvimento do pensamento histórico das crianças e adolescentes, 

nomeadamente da compreensão empática de situações passadas. 

Em face do exposto, sugere-se que os professores de História nas suas aulas 

utilizem diversas fontes e nomeadamente, as arqueológicas. Estas não 

devem servir apenas para a ilustração de um determinado período histó

rico, mas para envolver os alunos em raciocínios de natureza histórica. Para 

o efeito, mesmo quando não seja possível o uso de fontes primárias 

arqueológicas pode recorrer-se a réplicas. Em Portugal, já é possível adqui

rir boas réplicas de objectos arqueológicos de diferentes cronologias como 

por exemplo, no Museu D. Diogo de Sousa em Braga, no Museu da 

Sociedade Martins Sarmento, em Guimarães, no Museu Monográfico de 

Conímbriga, no Museu Nacional de Arqueologia, em Lisboa, no Centro de 

Arqueologia de A lmada, no Museu Arqueológico de Marvão e na oficina 

de restauro e cópias arqueológicas em Campo Maior, entre outros. 

Nas escolas, os professores de História poderiam constituir dossiês pedagó

gicos onde constassem essas réplicas de objectos arqueológicos, para o seu 

uso nas aulas. 
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O PENSAMENTO HISTÓRICO DAS CRIANÇAS 

Hilary Cooper > St. Martin's College-Lancaster (UK) 

Tradução > Maria de Lurdes Costa 

1 I Contextualização da investigação 

Este artigo refere-se à minha tese de doutoramento (1991). Trata-se de um 

estudo empírico que realizei com os meus alunos de oito anos de idade. 

Escolhi falar sobre isto porque a maior parte do trabalho que fiz desde 

então (e trabalho doutros investigadores), aos quais irei referir mais tarde, 

derivaram desta tese. 

Primeiro, como a audiência é constituída por professores em exercício e a 

desenvolver estudos de pesquisa, pode ser útil explicar como me envolvi 

nesta área. Após terminar a minha licenciatura em História, decid i que não 

iria leccionar História nas escolas secundárias. O currículo nessa época era 

demasiado didáctico. Então interessei-me pela psicolog ia educacional e a 

filosofia aplicada à aprendizagem de crianças pequenas. 

A aprendizagem activa e construtivista, através de resolução de proble

mas, permite aos alunos operar sobre experiências prÓprias e constructos 

mentais, aprender através dos sentidos- sentir, tocar, ver, aplicar a apren-
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dizagem a novos contextos de modo a tornar os factos menos 'maçudos' e 

integrar a aprendizagem sem fronteiras entre disciplinas, focando o inte

resse das crianças e o desenvolvimento holístico- emocional, social e cog

nitivo. 

Foi um trabalho interessante aplicar estas ideias em algumas escolas de 

Londres, durante 10 anos. Não ensinei nada de História que me parecesse 

demasiadamente abstracto ou não relevante para as crianças e para a sua 

experiência de vida. Depois, voltei à universidade de Londres para concluir 

o diploma avançado em desenvolvimento da criança. Descobri que havia 

alguns estudos feitos com a aprendizagem de História para adolescentes, 

utilizando textos escritos. Decidi então indagar se seria possível identificar 

processos-chave no âmago da pesquisa histórica e apresentá-los de forma 

apropriada, utiliza ndo experiências cinéticas e visua is (inspirando-me no 

modelo de Bruner) e usando linguagem adequada (Vygotsky, 1962). 

Pretendia que crianças pequenas pudessem ser envolvidas no mesmo pro

cesso de pesquisa histórica que os historiadores adultos, iniciando num 

estádio embrionário e evoluindo para formas reais complexas (currícu lo 

em espiral de Bruner, 1963). 

21 Teoria Construtivista de Aprendizagem Aplicada à História 

2. 1 I O Processo de Investigação Histórica 

I > Interpretação de fontes 

Tal como os historiadores, sabemos que o processo de investigação histó

rica envolve perguntas sobre as fontes - as pistas do passado que ainda 

existem - de modo a descobrir a lgo sobre este. Alg umas dessas fontes 

podem ser tácteis - artefactos. Podem ser visuais - fotografias, pinturas, 

desenhos e vitrais. Podem ser simbólicas- diagramas ou mapas - ou fontes 

escritas diversas (documentos, literatura contemporânea, diários, leis, 

jornais). Os historiadores interrogam estas fontes para elaborar inferên

cias, para construir narrativas sobre o passado e sobre causas e efeitos ao 

longo dos tempos. Pode haver diferentes relatos do passado igualmente 

vá lidos, dependendo aque les dos interesses e do ponto de vista do histo-
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riador (ex:perspectivas feministas, étnicas, sociais), da altura em que o 

relato foi feito (ex: um relato comunista sobre a História da Roménia é 

diferente do mesmo relato feito hoje), da evidência disponível (dado que 

novas evidências estão constantemente a aparecer) e do estado dessa 

mesma fonte. 

Dado que as fontes são raramente completas, o historiador deve fazer 

inferências, 'preencher as lacunas'. Interpretar fontes envolve, por conse

guinte, duas actividades mentais -tirar conclusões e formular hipóteses. 

Conclusões e deduções requerem também a utilização de conceitos espe

cializados. Dado frequentemente não existir uma ún ica interpretação cor

recta, é necessário criar argumentos para fundamentar o ponto de vista, 

ouvindo outros pontos de vista e estando preparado para alterar a sua 

opinião ou reconhecer que não existe uma só resposta. Isto é tão impor

tante para o desenvolvimento social e emocional, como para o cognitivo. 

11 >Imaginação Histórica 

Fazer inferências sobre as fontes, sobre quem as fez, porquê, como podem 

ter sido util izadas e como afectaram a vida quotidiana do passado, pode 

levar o historiador a considerar como é que estas pessoas pensavam e o 

que sentiam. Desenvolver esta imaginação histórica, formulando uma 

vasta variedade de suposições, é fundamental para se interpretar o 

passado. 

2.2 1 Ligação entre processos de pensamento histórico e teorias de apren

dizagem construtivista 

O traba lho de Bruner (1966) sobre modelos de apresentação (cinética, 

icónica) influencia o tipo de fontes mais apropriadas para fazer com que as 

crianças consigam fazer inferências históricas. O seu trabalho sobre a 

transferência de conhecimentos adquiridos a novos contextos sugere que, 

se as crianças aprenderem quais as perguntas a formu lar às fontes, então a 

História poderá ser aprend ida a partir do recurso à evidência, sem recorrer 

a uma memorização estéril. A sua teoria sobre o currículo em espiral 
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sugere que, para tomar parte no processo complexo de pesquisa histórica 

as crianças necessitam de ser envolvidas nela desde 0 início, e progressiva~ 
mente de uma forma mais complexa, dado que o conteúdo e 0 processo de 

inquirir são inseparáveis em História. 

O trabalho de Vygotsky (1962) sobre o conceito de desenvolvimento 

mostra que os conceitos existem em níveis hierárquicos _ concretos, abs

tractos e 'superordenados' - e que são aprendidos . por tentativa e erro 

através de exemplos concretos e visuais, ou através de pistas. Também des~ 
cobriu que os conceit os são melhor compreendidos se forem selecciona

dos, discutidos explicitamente e usados dentro de contextos. 

Isto é relevante para o vocabulário usado, quando se discutem questões a 

colocar em História. As defin ições de conceitos históricos variam mas 

incluem: 

>Conceitos relacionados com o processo de pesquisa, (evidência, 

causa, efeito, similaridade, diferença, continuidade, mudança). 

>Conceitos inventados por historiadores para descrever períodos 

do passado (ex. Romano, Século das Luzes). 

> Conceitos já não utilizados hoje (ex. linchamento). 

>Palavras comuns, mas não exclusivas da História (arado, milho, 

agricultura; machado, arma, força). 

Os últimos grupos representam três níveis de conceitos. 

O trabalho de Piaget mais relevante para este estudo foi sobre probabi li

dade (1951), mostrando que as crianças podem utilizar linguagem proba

bilística e calcular o que é mais provável com progressiva adequação. o seu 

trabalho sobre linguagem (1926) sugeri u que as crianças com 7 anos são 

capazes de dedução lógica e que iniciam a utilização de 'porque' e 'por

tanto' para justificar o seu raciocínio. 

Uma grande parte da pesquisa aqui descrita desenvolve 0 trabalho de 

anteriores construt ivistas, realçando particularmente a importância da dis

cussão e da interacção socia l mas, por outro lado, também identifica liga

ções fundamenta is à investigação histórica. 
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3 1 Pensamento histórico de crianças pequenas 

Descobri que tinham sido feitos alguns estudos aplicando teorias de apren

dizagem a adolescentes que aprendiam a investigar em História através de 

fontes escritas. Decidi ver se era possível identificar os processos-chave da 

pesquisa histórica e apresentá-la sob forma cinética e visual, utilizando lin

guagem apropriada, de modo a permitir às crianças pequenas envolverem

se no mesmo processo que os historiadores adultos, (aumentando o grau 

de complexidade aplicado). 

3.1 I Hipóteses de Pesquisa 

Hipótese A1 
Crianças pequenas podem envolver-se activamente em processos de pes-

quisa histórica. 

I> Podem fazer deduções acerca de fontes históricas: 

a] Desenvolver argumentos sobre evidência; 

b] Interpretar evidências com diferentes graus de abstracção: 

artefactos, pinturas, diagramas, mapas e fontes escritas; 

c] Distinguir entre diferentes tipos de questões: o que sabem 

ao certo, o que acham que podem supor e o que é desconhe

cido; 

d] Fazer suposições mais válidas acerca da evidência e desenvol

ver mais argumentos numa discussão em grupo, mais do que o 

podem fazer individualmente, com respostas escritas. 

11 > Ao aprender a interpretar a evidência, as crianças aprendem a fazer 

uma série de sugestões válidas acerca de como as coisas foram feitas ou 

utilizadas e, assim, concluir o que significavam para as pessoas que fizeram 

e usaram esses objectos. 

Desta maneira, elas começam a considerar os possíveis pensamentos e sen

timentos das pessoas do passado, o que podemos definir como imaginação 

histórica. Isto é semelhante aos modos como, segundo Collingwood (1939, 

1946), um historiador interpreta a evidência e faz inferências acerca dos 

pensamentos e sentimentos das pessoas do passado. 
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111 >As crianças podem ser ensinadas a usar conceitos históricos: 

a} Conceitos históricos específicos. 

b} Conceitos abstractos em hierarquia. 

Hipótese A2 

I > Há um padrão no desenvolvimento do pensamento histórico das crian

ças (dedução lógica, desenvolvimento de imaginação histórica e desenvol

vimento de conceitos) que pode ser avaliado. 

li > Estratégias de ensino podem acelerar o processo de pensamento histó
rico das crianças (Vygotsky, 1978). 

Hipótese A3 

As estratégias de ensino são significativas no desenvolvimento do pensa

mento histórico das crianças. As estratégias de ensino que melhor promo

vem o pensamento histórico envolvem: 

I > Experiências com significado- visitas a locais e museus onde as crianças 

possam explorar e extrapolar- abordagem trans-curricular. 

11 > Questões abertas e simples sobre evidência-chave, de modo a permitir 

diferenciarem entre 'saber', 'supor' e 'não saber'. 

111 > Utilização de vocabu lário seleccionado a diferentes níveis de abstrac
ção. 

IV > Uma atmosfera relaxante, de expressão livre, onde as crianças possam 

sentir-se confiantes na sua habilidade de conversar. 

3.2 I Desenho da Investigação 

Duas turmas de oito e nove anos de escolas diferentes (grupos experimen

tal e de controlo) foram ensinadas sobre as mesmas quatro 'Unidades' de 

História. Cada Unidade demorou cerca de 5 semanas: 

As Unidades eram: 

A Idade da Pedra 

A Idade do Ferro 

Os Romanos 

Os Saxões 

Na escola 'E' houve um estudo piloto- 'P'. No ano seguinte, a investigação 
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(ou estudo) envolveu um segundo grupo da mesma escola- o grupo 'E1' 

(experimenta l 1) e C (controlo). No 3° ano, envolveu um terceiro grupo na 

escola (experimental- o grupo 'E2'). Em cada ano, os grupos experimentais 

'E' seguiram os mesmos planos de lição. 

As estratégias de leccionação dos grupos experimentais foram: 

>Questões para encorajar as crianças a distinguir entre 'o que é conhecido', 

'o que é suposto' e 'o que não se pode conhecer' . 

>Apresentação e uso de vocabulário seleccionado e especializado. 

> Duas visitas para cada unidade- uma na zona da escola e outra mais dis

tante e, portanto, menos fami liar. 

> Cada unidade foi ensinada dentro de um currículo integrado (por ex. a 

disciplina de Língua incluiu histórias desse período; na disciplina de Arte 

(EVT), a unidade da Idade da Pedra incluiu pinturas rupestres com tintas 

óxidas, ou réplicas de Idade da Pedra; em Ciências, a unidade da Idade do 

Ferro envolveu o fiar de lã, t ingir com tintas naturais e depois tecer em 

tear manual. Todas estas estratégias tiveram como objectivo maximizar a 

oportunidade da criança aprender ao mais alto nível. 

A figura 1 é um extracto de uma aula sobre as casas da Idade do Ferro ensi

nado no grupo experimental 'E'. Mostra a evidência que lhes foi fornecida 

e o tipo de inferências que a professora esperava que os alunos fizessem 

acerca dessa mesma evidência, distinguindo entre saber, supor e não saber. 

o 'vocabu lário especial' está sublinhado. O grupo 'C' utilizou um manual 

tradicional, aprendeu história como qualquer outra disciplina e não visitou 

locais. 
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IDADE DO FERRO 

FONTES 

Plantas de habitações da Idade do Ferro 
evidenciadas pelos buracos de poste, in 
lron Age in Lowlands Britain, Harding, 
w. 1974. 

Reconstrução de uma habitação da 
Idade do Ferro em piperne Devon, in 
lron Age Farm, t he Buster Experiment, 
Reynolds P. J. The British Museum, 1979. 

Buracos de Poste 

Ut ilização de vigas de madeira 

Machados e serras da Idade do Ferro 
encontradas em Glastonbury. 

Va las que circundam algumas habita
ções da Idade do Ferro 

figura I I Plano de aula para a unidade dois 

3.3 1 Recolha de dados 

DEDUÇÕES 

NÓS SABEMOS o tamanho, (diâmetro); 
a forma. 

NÓS PODEMOS SUPOR o tipo de mate
riais utilizados. Paredes entre os postes
construídas com os ramos de sebes, ou 
com pedras, ou com turfa, ou ainda com 
uma argamassa de argila e ca l. 

Avelaneiras e salgueiros serviram para 
as vedações. 

NÓS SABEMOS que eles tinham ferra
mentas de ferro. 

NÓS PODEMOS SUPOR as suas capacida
des especiais, necessárias para o traba
lho em madeira. Eles entend iam a 
importância e o esforço da est rutura. 

NÓS PODEMOS SUPOR a construção de 
uma cobertura de colmo. O colmo seria 
atado com t iras de peles de animais. As 
peles seriam raspadas, demolhadas e 
depois cortadas. 

NÓS PODEMOS SUPOR as seguintes 
intenções: propriedades vedadas para 
manter o gado do lado de fora (ou 
dentro). Sistema defensivo para prote
ger de ataques de outros povos ou de 
animais selvagens. 

NÓS NÃO SABEMOS: que construções 
foram utilizadas para objectivos especí
ficos, unidades fam il iares? O gado 
est ava separado da população? Como é 
que a propriedade era transmitida? 

No f ina l de cada un idade, as crianças de cada grupo (C, E1 e E2) completa

ram individualmente um 'relatório arqueológico' sobre cinco tipos de 

fontes nunca anteriormente vistas (um artefacto, uma imagem, um d ia

grama, um mapa e uma fonte escrita). O obj ectivo era ver se as fontes ma is 

'concretas' (artefactos e imagens) eram mais fáceis para as crianças inter

pretarem do que as fontes simbólicas (diagrama, mapa, documento 
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escrito). 

Cada relatório demorou cerca de meia hora a escrever, tendo sido escritos 

logo pela manhã, durante cinco dias consecutivos. 

No f inal de cada unidade, em cinco grupos de 5/6 alunos, em cinco d ias 

consecutivos, logo no inicio da tarde, as crianças também discutiram cada 

uma das cinco fontes, tal como foram usadas nos relatórios arqueológicos. 

Esta discussão foi gravada e também demorou cerca de meia hora. Na 

turma 'E 1 ', o professor esteve presente, para apresentar pistas. Na turma 

'E2' não havia adultos. 

Fontes 

As fontes utilizadas nos re latórios arqueológicos e grupos de discussão são 

mostradas na figura 2. 

Test 1 Test 2 Test3 
Unir Artefact Picture Diagram 

Slide Palaeolithlc flint Sllde. Font de Gaume Stone circle. The Oruids 

hard axes c. 200,000ec lascaux. Ray Oelvert S. Circle. Caernarvon. 

Museum oi London. Lot. Stone circles of lhe 

Slide0L91 Brilish lsles. A. Burle 

Bronze he1mel (1 BC) Utfíngton Horse photos UUie Woodbury, lron 

SlideBM Age house plan Witts. In 
Cunliffe, R.K. 1974 

Shleld boss found in Oetail from frieza of Villa plan Chedwor1h, 

River Tyne. Slide BM. greal dish, Mildenhall Glouc-s. 

Slide BM PAB 47 

4 Replica of Sceplre. llluminated menuscript Plan Saxon church 
Sutton Hoo ship burial. of Harvest made by BM Cirencester 
BM Slide MZ 18 F21985 

figura 2 I Fontes usadas nos testes de evidência escrito e oral 

Esquemas de Avaliação 

Test4 Test5 
Map Writíng 

Map showing sile oi Pelroglyphk:s from 

neolilhlc artelacls on 'How Writing Began' 

North Oowns Macdonald 

lynchets ollron Age Slrabo 1.4.2. 
Flelds Bulser HiU. Oescription of Brillsh 

Hants. exports 

Roman roads across Taci1us Annales XII 

Soulh Oowns 3 1·40 Boudicca Revo11 

Saxon settlements in Beowulf slays Grendel 
Surrey Penguin 1973 trans 

824-838 

O esquema de codificação é apresentado na Figura 3. Este esquema foi 

alterado em relação a estudos anteriores, que eram principalmente com 

alunos do secundário e no âmbito de pesquisa sobre teorias de aprendiza

gem. 
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Nfvel1 Ilógico 

Nível2 lógica incipiente, não claramente expressa 
Nfvel3 apresentação da informação fornecida 
Nfvel4 & 5 uma ou duas frases para além da informação fornecida 
Nível6 tentativa de formulação sequencial expressa inadequa 

da mente 

Nfvel7 & 8 uma ou duas formulações lóg icas sequenciais em que a 

segunda é baseada na primeira, ligadas por 'portanto' ou 
'porque'. 

Nível 9 & 10 uma sinopse dos pontos prévios, utilizando um conceito 
abstracto 

figura 3 I esquema de codificação de respostas 

O trabalho visava reflectir a estru

tura do relatório do arqueólogo 

(figura 4), o que encoraja as crian

ças a estruturar o seu pensamento 

para que possam operar ao nível 

mais alto que lhes é possível. Era 

dada a oportunidade de diferen

ciar sobre o 'sabido', o 'suposto' e o 

que não se pode saber, e de apre

sentar duas afirmações para cada 

questão, cada uma seguida por 

uma afirmação sequencial, con

cluindo com uma síntese que 

poderia apoiar-se em vocabulário 

abstracto aprend ido. 

figura 4 I exemplo do relatório de arquipélago 
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4 I Resultados 

4.1 I Relatórios Arqueológicos 

Comparação entre os grupos de Controlo e Experimental (figura 5). 

The National Curriculum and Action Research 

7 

~ l.Qt4 

~ 
€ 

VI Unit 2 

Unit 1 
Means v I v o f 
evidence 5 
tests I L scores 

v v 
4 

3 
c Ex 1 Elq 2 

figura 5 1 Gráfico com as médias dos resultados no teste de evidência dos grupos de controlo e experi
mental (unidades 1, 2 e 4) 

Os dados foram analisados para significância estatística, utilizando-se a 

análise de covariância para controlar os efeitos da capacidade intelectual 

no que respeita a diferenças entre grupos, usando o desenho de três 

medidas repetidas - 3 perguntas, 3 grupos, 5 níveis. 

As interacções significativas foram discutidas. A figura 5 mostra as pontua

ções dos testes para os grupos experimental e de controlo. O grupo de con

trolo (C) melhorou nas 4 unidades ensinadas, presumivelmente devido a 

terem-se familiarizado com o próprio teste, independentemente dos 
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métodos de ensino. Contudo, a melhoria em ambos os grupo · s expenmen-

tais foi estatisticamente significativa. 

4.2 I Comparação entre as questões saber, supor e gostar de saber 

A Figura 6 mostra uma diferença significativa entre os tipos de questões. A 

questão 2 foi ligeiramente mais difícil que a questão 1, mas a questão 3 foi 

consideravelmente mais difícil. 

7 

~ 
Means for 6 

1\\ three 1--
1--- questions in 

written 

""' \\ evidence 
tests for 

Unit4 

1--- three groups 5 \\ Unit 2 

\ 
4 \ 

Unit 1 

3 a 1 a 2 OI 3 

Oueshon 1 What do you know FOR CERTAIN, from this evidence? 
OuesMn 2 What REASONABLE GUESSES can you make from thi.s evidence? 
OuestiOn 3 What WOULO VOU LIKE TO KNOW about this evidence · 

figura 61 Gráfico com as médias dos resultados nas questões 1. 2 e 3 (un1dades 1, 2 e 4) 
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4.3 1 Tipos de Evidência 

Há uma considerável diferença entre as pontuações para o diagrama e o 

mapa na unidade 1, mas na unidade 2 e novamente na unidade 4 não há 

diferença estatisticamente significativa nos níveis de resposta para os dife

rentes tipos de evidência (figura 7). Isto, provavelmente, é porque os 

grupos experimentais aprenderam o processo de resposta histórica a uma 

fonte; por conseguinte, o nlvel de respostas depende da compreensão do 

processo em si e não do nível de abstração da fonte fornecida. Uma análise 

posterior mostrou uma melhoria significativa na pontuação do grupo 

experimental em 4 unidades. 
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f1gura 7 1 Gráfico com as méd1as de respostas sobre t1pos de evidcnoa 
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4.4 I Desenvolvimento Conceptual 

A figura 8 mostra como as crianças, em ambos os grupos experiment ais, 

usaram os conceitos de concreto e abstracto nas suas respostas escritas, e 

que tinham sido seleccionados, ensinados e usados nas aulas. Isto aconte

ceu nos dois grupos de discussão - um orientado pe lo professor e o outro 

se m orientação. Esta figura mostra que os conceitos introduzidos e usados 

na unidade 1 foram ainda espontaneamente usados na unidade 4. 
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figura 81 Conceitos ensinados nas unidades 1 ou 2.. que foram usados nos testes escritos na untdade 4. 

4.5 1 Discussão em Grupo 

A figura 9 mostra que, no grupo não orientado (em que nenhum adulto 

estava presente}, a discussão seguiu a mesma estrutura usando questões 

que as crianças tinham aprendido a pe rguntar acerca de fontes, e que as 

mesmas inferências foram alcançadas em discussões orientadas e não 

orientadas. 
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Led Discussion Unled Dlscuss/on 

Tesr 1. Artefact Thtt Sutton Hoo Scopfre 
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king? wat? God? 
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special gene<a!ions 
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assymboltc 
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ítgura 91 Comparação do conteúdo ern discussões orientadas e não onen
tadas sobre a unidade 4 {os Saxões) 

A figura10 aborda pa rte de um grupo de discussão através de 10 níveis 

definidos para a avaliação dos relatórios arqueológicos. Estas aná lises 

mostram como, num grupo, uma criança marca normalmente a sua 

posição, depois outras crianças seguem-na com pontos sequenciais, a lar

gando assim o nível e quantidade de discussão num grupo. (Quando uma 

criança mostra o seu ponto de vist a, outras consideram-no invá lido, expli

cando o porquê, avançando assim a discussão). 
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figura I O I fxtracto de drscussão de grupo náo orrentada 

4.6 !Imaginação histórica 

A figura 11 sugere que, ao fazer uma variedade de suposições sobre deter

minadas fontes, sobre como é que elas poderiam ter sido feitas e usadas, 

influenciando a vida das pessoas que as fizeram e as usaram, as crianças 

começam assim a dar sugestões acerca de como as pessoas pensavam e 

sentiam no passado. Isto pode não necessariamente ir ao encontro do cri

tério de va lidade (referido anteriormente), devido à imaturidade das 
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frgura 11 I Relação entre rmaginaçáo P ernpalra hr\IOrrcas tal corno defrnrda no estudo 
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crianças e a sua base de conhecimentos ser limitada, mas sugere que este 

processo, com tempo, pode proporcionar aos alunos um desenvolvimento 

genuíno da imaginação histórica. 

O extracto seguinte ilustra o processo utilizado por um grupo de discussão. 

Primeiro, as crianças discutem como se fazia um capacete na Idade do 

Ferro: 

Eles faziam-no cuidadosamente utilizando os tipos de metais apropria

dos. Certamente, usavam moldes e pequenas ferramentas. Tinham as 

ferramentas certas para moldar o metal. 

Podiam decorar os capacetes, tinham o hábito de colocar círculos, no seu 

trabalho. 

Tinham, também, armas, escudos e espadas. Eu copiei, do Museu 

Britânico, uma espada com o punho em bronze. 

Em seguida, eles discutiam como este teria sido utilizado: 

Primeiro, eles lutavam na guerra sob a sua protecção. 

Ele tem cornos. Ele parece um touro feroz qu~ pode matar. É como um 

caçador de veados da Idade da Pedra, para permitir esconder-se atrás 

dos arbustos. O modelo poderia mostrar de que lado é que estava a lutar 

- para, assim, não matar os seus próprios homens. Lutavam por comida, 

se houvesse um mau Inverno e o gado tivesse morrido ... para roubar o 

gado doutra tribo, ou para cortar o milho de outras tribos, se eles não 

tivessem o suficiente. 

Depois, discutiam como o capacete poderia ter sido utilizado como um 

símbolo ou um troféu: 

- Provavelmente, quanto mais metal um possuía, mais alto era o seu 

nível. Começavam com uma pulseira e iam-se cobrindo com peças de 

metal -e depois ficava chefe. 

- Poderia ter sido condecorado por grande bravura demonstrada em 

batalhas. 

- Ou num torneio para novos guerreiros. 

- Talvez fizessem corridas e campeonatos,e quem ganhasse, recebia de 

prémio o capacete para usar nas batalhas. 
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- Se encontrassem outras coisas no rio Tamisa poderiam fazer ofertas à 

Deusa da Água e agradecer-lhe pela água que bebiam. 

E continuavam, considerando como poderia ser um bem para a troca em 

comércio, 

poderiam trocá-los por capacetes em outra terra; o u talvez por meta l 

para fazer mais armas. Poderiam trocá-los por bronze ou ferro ... 

Finalment e, o grupo discutia qual o sign ificado que teria, para as pessoas 

que o usavam: 

- Os modelos faziam com que o capacete parecesse um pouco misterioso, 

pareciam f lores, isto poderia significar qualquer coisa como' longa vida 

à nossa tribo' . 

- Ou 'a nossa tribo é guerreira', 

- Ou encomendas especiais do deus deles, 

-Ou um capacete mágico para os ajudar nas batalhas. 

- Ou o nome de quem o usa, 

- Ou para descrever a sua pessoa- de como era bom na caça e na luta. 

- É tão pesado que se calhar e les usavam o capacete e só o punham 

qua ndo chegassem ao local de batalha ... 

Estes extractos mostram como as crianças iniciavam a discussão de como o 

capacete era feito e porquê, e como isto os conduzia a considerar como os 

guerreiros pensavam e sentiam. 

5 1 Exemplos de trabalhos de seguimento baseados neste estudo 

Foi uma fel iz coincidência (ou terá sido mesmo uma coincidência?)" que o 

Currículo Nacional para a História em Ing laterra t enha sido apresentado 

em 1991; isto fez com que, pela primeira vez, t enha sido introduzido o 

estudo da História, como obrigatório, nas Escolas Primárias. 

Depois de grandes e acesos debates, foi acordado que o processo de pes

quisa histórica e os conteúdos estão intrinsecamente ligados. O Currícu lo 
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Nacional tem, portanto, como objectivo ensinar crianças a descobrir acerca 

do passado através da investigação histórica, usando conceitos apropria

dos, desde os cinco anos e aumentando para formas mais complexas. Isto 

proporcionou a oportunidade de ajudar os professores a interpretarem o 

currículo (Cooper, 1993/94), perm it iu aplicar a minha pesquisa a outro con

texto (Cooper, 1992- 111 edição 2000) e a respostas de crianças ma is novas 

(Cooper, 1995 - li edição 2002). O Currícu lo Nacional foi modif icado em 

1994 e novamente em 2000. Os documentos e alterações subsequentes 

reflectem estas mudanças (e.g. Cooper, 1998; Huggins, 2000). 

Riley (1999), uma professora de uma escola com alunos dos 11 aos 18 anos, 

descreveu como o formato do relatório arqueológico pode ser sucessiva

mente usado por alunos dos 8 aos 18; ela descreveu também como o modi

ficou para ajudar alunos de 14 anos a explorar, com uma variedade de 

fontes visuais e escritas, a questão cent ra l: 'Até que ponto eram saudáveis 

as cidades vitorianas?'. Esta investigadora desenvolveu então o seu quadro 

de investigação e concluiu que o bom ensino de História constitui um tra

balho sistemático de literacia e que pode também estar directamente 

ligado ao traba lho em arte. Este é um bom exemplo da maneira pela qual 

a teoria informa a pesquisa para a p·rática, a qual, em retorno disto, é ava

liada, mod if icada e desenvolvida e assim refina os conhecimentos teóricos. 

Isto deve ser a essência de uma profissão segura baseada na pesquisa, e 

cujo desenvolvimento é conduzido por praticantes como vós. 

Boa sorte com a vossa própria pesquisa! 
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SUPERVISÃO PEDAGÓGICA E SUCESSO EDUCATIVO 

Lino Moreira da Silva > Universidade do Minho 

1 I Introdução 

Perante as exigências do tempo em que vivemos, com profundas repercus

sões na formação dos indivíduos e na sua integração na sociedade, 

compete à escola empenhar-se o mais possível na construção de sucesso 

educativo. Essa é uma das principais funções que lhe estão confiadas e a 

que ela deverá corresponder recorrendo a todos os meios ao seu alcance. 

Sendo a rea lidade portuguesa reconhecidamente deficitária em questões 

de educação e de ensino, impõe-se desenvolver todos os esforços para que 

essa função da escola seja cada vez mais bem desempenhada. 

Assim sendo, também a supervisão pedagógica deverá ser direccionada 

para esses f ins, e posta ao serviço, não apenas da formação inicial de pro

fessores, mas também da sua formação continuada. Não existindo insti

tuída nas nossas escolas, como coadjuvante na formação de professores, 

será importante que tal rea lidade seja debatida e as suas possibilidades de 

realização sejam focalizadas. 

É com esse espírito que nos propomos formular, aqui, algumas reflexões 
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acerca de aspectos que consideramos da maior importância na realidade 

educativa de hoje, sobretudo naquilo em que ela se interliga com a reali

dade educativa portuguesa, nomeadamente: a construção de sucesso edu

cativo; a realidade educativa portuguesa e a intervenção da escola; o con

t ributo da supervisão pedagóg ica para a construção de sucesso educativo 

na escola; a consideração dos Departamentos Curricu lares, na possibili

dade de serem interligados com a supervisão pedagógica e postos ao 

serviço do sucesso educativo na escola. 

2 I A construção de sucesso educativo na escola 

Perante a relevância reconhecida à formação, nos dias de hoje, cabe à 

escola, por delegação da sociedade (mas também, muitas vezes, por demis

são indevida das fam ílias e do meio), a destacada função de, a par de ins

truir (e além de instru ir), educar. Daí que a escola se deva empenhar, mais 

que na persecução de sucesso institucional, na construção de sucesso edu

cativo- envolvendo este objectivos, sem dúvida na esfera dos con hecimen

tos, mas também na esfera dos saberes, das competências e dos valores (L. 

M. da Silva, 2002). Deverá ser esse, sobremaneira, o espírito da escola, de 

modo a responder às situações de formação para que ela se encontra ins

tituída. 

O que se pretende designar quando se refere que a escola deve perseguir 

o sucesso educativo nem sempre se apresenta totalmente claro, assistindo

-se, por vezes, a confusões difíceis de superar. Uma via para tal superação 

· bem poderá passar pela proposta do modelo da Escola Cu ltura l, que 

aponta, nomeadamente (M. F. Patrício, 1997), para a instituição de uma 

escola pluridisciplinar, com alunos e professores abertos e interactuantes, 

nela interagindo o curricu lar, o extracurricular e o projecto, admitindo 

uma multiplicidade de fontes e de materiais; uma escola marcada pela 

atmosfera da ciência, da tecnologia, do pensamento (dando este sentido à 

ciência e à tecnolog ia); uma escola da tolerância e da refl exividade, da fun

damentação, da construção do saber, com horizontes abertos, voltada 

para a cultura e a vida. 
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3 1 A realidade educativa portuguesa e a intervenção da escola 

De uma escola e litista e segregadora, que foi a nossa, passámos, de 

repente, para uma escola massificada, que diz pretender ser integradora, 

no seu melhor sentido, e colocar-se ao serviço de todos (R. Carneiro, 2000). 

Essa mudança obrigou a alterações de fundo por parte dos organismos ins

titucionais, nacionais e locais, da escola, da família, da sociedade. 

Alguns esforços se têm fe ito no sentido das transformações necessárias. 

Mesmo assim, o insucesso institucional (constatado, nomeadamente, 

através de relatórios nacionais e internacionais), o abandono escolar (evi

denciado nas estatísticas), o insucesso educativo (constatado, no curto 

prazo, através das dificuldades na escola, e a ma is longo prazo através dos 

desempenhos sócio-culturais dos indivíduos) ... chamam a atenção para as 

deficiências ainda presentes na nossa realidade educativa. 

Existem acentuadas debilidades no nosso sistema educativo (jornal 

Expresso, de 07.02.2004) que acabam por afectar negativamente os cida

dãos e o país (jornal Público, de 16.03.2004), fazendo-nos permanecer, pela 

falta de eficácia e qualidade, na cauda da Europa (jornal Semanário 

Económico, de 12.04.2004). 

Impõe-se modificar esta situação. E embora a solução dos problemas não 

se possa reduzir a isso, tal deverá passar, e muito, pela escola e pela inter

venção dos professores, o que liga esta realidade directamente à interven

ção da supervisão pedagógica na escola. 

4 1 O contributo da Supervisão Pedagógica para a construção de sucesso 

educativo na escola 

4.1 1 No esforço de construção de sucesso educativo e transformação da 

escola, é determinante a intervenção dos professores- desde logo em todo 

o campo de responsabilização que na escola lhes é atribuído, mas em espe

cial no seu desempenho pedagógico-didáctico, no espaço específico (e em 

tudo o que para aí concorre e daí decorre) da sala de aula . 

Entre nós, por mais que se reconheça existirem dificuldades no âmbito 

educativo e da escolaridade, não se tem focalizado por esse prisma a sua 

superação e pouco se tem feito no sentido de, estruturadamente, se inter-
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vir no desempenho profissiona l (formação continuada) dos professores. 

Existe instituído um processo dito de 'formação de professores' que de 

efectiva formação de professores pouco mais tem que o nome, sendo 

notório que as preocupações da política educativa têm pendido ma is para 

os aspectos cu rriculares e de organização, administração e gestão escolares 

(e até de imagem, à escala nacional e internacional), do que para essas 

áreas. 

É, se m dúvida, importantíssima a formação inicial dos professores. É 

através dela que os professores estabelecem os primeiros contactos com a 

rea lidade da escola e do ensino. Mas esses primeiros contactos não dispen

sam uma continuidade de formação ao longo de toda a vida, por parte de 

cada professor. Aliás, as designações de formação inicial e formação conti

nuada de professores não deixam de ser redutoras, porque o que deve ser 

considerado é a formação do professor, que toma características diferentes 

nas diversas fases da sua vida. 

Compreendendo-se a necessidade de estabelecer tal distinção, impõe-se 

que, num esforço consciente de superação das dificu ldades, se passe a 

atender mais à formação continuada dos professores. Isso muito terá a 

ganhar com a instituição, nas nossas escolas, de uma efectiva actividade de 

supervisão pedagógica, de modo que, por essa via, o desempenho dos pro

f essores, enquanto interventores essenciais para a construção de sucesso 

educativo na escola, se torne frutuoso e saia valorizado. 

4.2 I A supervisão pedagógica apresenta-se, hoje, como o cumular de uma 

evolução realizada ao longo de anos, que tomou como referência outros 

modos de encarar a prática pedagóg ica na escola, fazendo-se evoluir a 

partir deles. 

O grande mérito da supervisão pedagógica, desde que foi instituída (por 

mais que, já antes, mas sem recorrer a designativos hoje comuns, existis

sem situações pautadas por desempenhos de grande qualidade), foi a 

introdução de cientificidade e sistematização, em matéria de formação de 

professores, com reflexos na sala de aula e na escola. 

Com Isabel Alarcão e José Tavares (1. Alarcão & J. Tavares, 2003), concorda

mos em que os 'cenários de supervisão', fruto das realidades a que a super

visão pedagógica tem estado sujeita, têm mais existência 'na cabeça das 

pessoas' do que na realidade. E isso é faci lmente justificável. A supervisão 
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'de hoje' resu lta de uma evolução e, enquanto 'ciência', não pode ser cons

tituída por pedaços, antes por contributos, naturalmente situados e con

textua lizados, mas assimilados e interligados, ainda que uns mais influen

tes do que outros. 

Deste modo, é possível est abelecer um conjunto de princípios que permi

tem focalizar globalmente a supervisão pedagógica como um 'processo 

intrapessoa l e interpessoa l de formação profissional', visando 'a melhoria 

da educação' praticada nas escolas (1. Alarcão & J. Tavares, 2003, p.41). 

4.3 I A supervisão pedagógica estabelece-se na interacção de um supervi

sor com um professor, visando a optimização do desempenho do professor 

(num consequente enriquecimento de ambos) e da sua intervenção na sala 

de aula (e na escola) com os alunos. É assim que o supervisor e o professor 

devem colaborar, debatendo e intervindo em realidades como: considera

ção de objectivos e f ins de educação e ensino, delineação de competências, 

desenho de currículos e programas, formulação de projectos e planos, 

definição de estratégias, f undamentação científica e pedagógico-didáctica 

e sua aplicação à prática, avaliação de desempenhos e auto e hétero crítica 

acerca do trabalho desempenhado ... que partem do interior da sala de 

au la e refluem a ele, devendo operar transformações em toda a escola, 

com resultados na formação dos alunos. 

A interacção do supervisor com o professor deverá visar, de forma estrutu

rada, tornar o professor num profissional competente, dotado de quali

dade e eficácia. 

Nessa perspectiva, o professor deve ser olhado como 'um ser ... em desen

volvimento, com um futuro de possibilidades e um passado de experiên

cias', que, ao mesmo tempo que ensina, se encontra 'numa situação de 

aprendizagem', e o supervisor deve colocar-se ao seu serviço, para o ajudar 

a desenvolver-se, concorrendo desse modo para 'a aprend izagem e o 

desenvolvimento dos alunos' (1. Alarcão & J. Tavares, 2003, p.42). 

Apesar de não se restringir à sala de au la (espaço de interacções e envol

vências pedagógico-didácticas, onde se opera a aquisição e o desenvolvi

mento de conhecimentos, compet ências e saberes, va lores e atitudes), a 

supervisão pedagógica tem na sala de aula um dos seus pólos principais de 

intervenção, j á que da sala de aula emana todo um conjunto de desempe

nhos que vão interferir nos progressos a esperar da escola para a form~ção 
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dos alunos. 

.Assim considerada, a supervisão pedagógica (e dito isto de forma muito 

genérica} caracteriza-se por apelar a uma intervenção dinâmica e respon

sável por parte do professor, à reflexão sistemática sobre as suas práticas, à 

fundamentação, dentro do modelo investigativo (C. M. Siens & H. Ebmeier, 

1996}, e ao profissiona lismo (R. Goldhammer, et al.1993}, a valorizar o pro

cesso de ensino-aprend izagem e as ocorrências na sa la de au la (M. L. 

Cogan, 1973}, visando o sucesso a todos os níveis, a apelar a um traba lho 

conjunto (colaborativo}, entre supervisor e professores (C. D. Glickman, 

1998}, num espírito o mais possível de congruência, consideração positiva 

incondicional e empatia (C. Rogers, 1995}, à aceitação do princípio da pro

gressividade na construção dos saberes e do efeito da sua interacção no 

aperfeiçoamento docente (F. Vieira, 1993} ... - e desse modo intervir na 

renovação da educação e do ensino. 

4.4 I Na formação continuada de professores, que aqui mais nos ocupa, o 

papel do supervisor não tem o mesmo sign if icado que na formação inicial 

- mas nem por isso, a nosso ver, ele deixará de ser necessário. O supervisor 

voltado para a formação continuada deverá ter o perfil adequado, de 

alguém que coordena e, ao mesmo tempo, serve de recurso nas dificulda

des (W. K. Hoy & P Forsyth, 1986}. Os factores formação, experiência, dinâ

mica, criatividade, d imensão humana, espírito de empatia e serviço, 

deverão marcar profundamente o seu estilo e estar entre os prioritários 

para a sua escolha. 

A aplicação das f ases de acção-reflexão, na sala de au la, envolvendo a pla

nificação, a observação e a ava liação (R. Goldhammer, et ai., 1993}, 

deverão ser, para o fim da formação continuada de professores, necessa

riamente adaptadas em relação às que são praticadas na formação inicial, 

já que não se está a traba lhar com ca ndidatos a professores, mas com pro

fessores profissionais. 

Na intervenção da supervisão na formação continuada de professores, 

existem dois aspectos que deveremos relevar - um que é positivo e outro 

que não o é t anto. O positivo é que, pelo menos entre nós, o professor em 

formação continuada já não está sujeito às pressões naturais da formação 

inicia l (dif ici lmente evitáveis, por exemplo, na real idade do estágio}; o 

outro é que, fruto das regras de progressão na carreira hoje existentes, o 
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professor poderá não ser tão profissional que se empenhe na sua própria 

formação, e portanto poderá não aderir aos esforços que à sua volta sejam 

realizados. Daí que a supervisão pedagógica aplicada à formação conti

nuada de professores tudo tenha a ganhar se existir de modo instituciona-

lizado 
A partir daí, as interacções deverão desenvolver-se em liberdade (como é 

importante que toda a formação se efective} com dinamismo e espírito de 

abertura, desejo de evoluir e aprender; mesmo assim, com espírito crítico e 

capacidade de cada sujeito se auto (e hétero} questionar, em todas as 

situações e dimensões. 

É assim que a supervisão pedagóg ica pode ter um importante contributo a 

prestar na transformação da real idade educativa portuguesa. Mas no 

entendimento que temos da sua adequação à formação continuada de 

professores, ela será positiva (como tudo na escola} na medida em que 

contribu ir (indirecta e directamente} para a construção do sucesso educa

tivo dos alunos. 
De outro modo, seja o que ela for em si mesma de nada valerá para o 

grande projecto em que a escola terá de estar empanhada. 

5 1 Departamentos curriculares e Supervisão Pegagógica, ao serviço do 

sucesso educativo 

o Decreto-Lei n.0 11 5-A/98, de 4 de Maio, que aprova o regime de autono

mia, administração e gestão dos estabelecimentos públicos da educação 

pré-escolar e dos ensinos básico e secundário (alterado pela Lei n.o 24/99, 

de 22 de Abri l}, nos artigos 34° e 35°, refere que a articulação curricular é 

assegurada por Conselhos de Docentes (na educação pré-escolar e no 1o 

ciclo} e por Departamentos Curriculares (nos 2° e 3° ciclos do ensino básico 

e no ensino secundário}. 

Posteriormente, com o Decreto Regulamentar n.0 10/99, de 21 de Julho, 

foram definidas as condições de funcionamento e respectiva coordenação 

das Estruturas de Orientação Educativa previstas no já referido Dec.-Lei n.o 

115-A/98 (art igos 3°, 4° e 5°}, e prestadas informações sobre os 

Departamentos Curriculares: composição, atribuições e competências do(s) 

respectivo(s} Coordenador(es). Mesmo assim, decide-se que cabe às 
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escolas/agrupamentos definirem, no âmbito do regime de autonomia das 

escolas, a sua composição e demais competências. 

Considerando as directivas constantes desses documentos legais, e admi

t indo-se alguma autonomia por parte das escolas, é possível sugerir que 

essa organização curricu lar vá no sentido da instituição da supervisão 

pedagógica nas escolas. Al iás, a supervisão pedagógica até é referida 

expressamente num dos documentos legais referidos. 

Na nossa leitura das linhas e entrelinhas dos normativos legais que insti

tuem os Departamentos Curriculares, será possível que os lugares de orien

tação neles contemplados sejam atribuídos às pessoas certas (com a 

procura de formação adequada, que hoje não é difícil de obter) e, que, 

através de directivas internas da escola (nomeadamente o projecto educa

tivo e o regulamento interno), se instituam entre os professores dinâmicas 

de supervisão pedagógica. 

Ainda que estejamos afastados, na legislação em apreço, de uma efectiva 

situação de supervisão pedagóg ica na escola, no entendimento que defen

demos é possível orientar nesse sentido a organização curricular. Tal ficará 

dependente, já no enquadramento das leis existentes, sobretudo da sensi

bilidade dos professores e das escolas. 

Deste modo, por mais que se deseje e se aguarde que se institua legislação 

mais explícita sobre estas matérias, sem dúvida que já existe, aqui, apesar 

de tudo, uma porta aberta para a intervenção institucionalizada da super

visão pedagógica na formação continuada de professores. 

Ficam a faltar, para isto, as boas vontades. 

6 I Conclusão 

Com o presente trabalho, pretendemos relevar alguns pontos que temos 

como essenciais, na possibilidade de interligação da supervisão pedagó

gica com a construção de sucesso educativo na escola: 

1 I A construção de sucesso educativo é objectivo central da escola, e da 

educação em geral. 

2 I Num tempo de grande intervenção na educação e na escola, como é o 

nosso (são muitos os esforços, e a todos os níveis, que a sociedade aí faz), 

há sinais preocupantes na realidade educativa portuguesa a que é preciso 
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atender, pois afectam a construção de sucesso educativo e os proveitos, em 

termos individuais e sociais, que importa tirar da escola. 

3 I Se essa consideração passa pela intervenção no domínio de uma diver

sidade de factores, um deles, e dos mais importantes, é o desempenho dos 

professores. Se assim é em toda a sua actividade, tal acontece especial

mente no interior da sala de aula (com tudo aquilo que lhe dá origem e 

que daí advém). 

4 I A intervenção a este nível tem sido descurada, não se estando a valori

zar aquilo em que a supervisão pedagógica poderia contribuir para a supe

ração de problemas exist entes. 

5 I A ter-se vontade de intervir com eficácia no domínio da formação con

tinuada de professores, com recurso à supervisão pedagógica, seria desde 

já possível fazê- lo recorrendo a uma estrutura já existente - os 

Departamentos Curriculares. 

6 I A estrutura dos Departamentos Curriculares, desde que orientada, e 

corporizando uma intervenção séria junto dos professores da escola, 

pautada pelas directivas da supervisão pedagógica, bem poderia contri

buir no sentido da diminuição dos nossos problemas de ensino e da cons

trução efectiva de sucesso educativo na escola. 

Os princípios da supervisão pedagógica, a serem aplicados na formação 

continuada de professores, bem poderão transformar o desempenho da 

escola e contribuir para melhorar a nossa realidade educativa. 
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Maria do Céu de Melo > Universidade do Minha 

O conceito de supervisão é associado quase exclusivamente à orientação 

de um professor em formação, por outro mais experiente, no desenvolvi

mento de um saber profissional. Neste texto, a supervisão é situada no 

contexto de formação contínua, onde as figuras de estagiário e supervisor 

e os respectivos papéis desaparecem. A esta acepção restrita, certos 

autores chamam de auto-supervisão, de supervisão clínica, e ou de super

visão colegial ou colaborativa (schoolarship of teaching) 1. Esta última é 

adaptada quando um grupo de professores se organizam como comuni

dade investigativa que se compromete na procura de uma crescente quali

dade pedagógica (Gutierrez, 2000) Esta prática consiste na auto-reflexão 

das práticas de ensino e de aprendizagem reais e na implementação de 

experiências conducentes a resolução dos problemas detectados, tenham 

eles origem nos professores ou nos alunos, suje itos que fazem parte 

também desta comunidade. 
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O ensino e a aprendizagem da História 

Estudos sobre a educação histór ica têm subl inhado a necessidade dos 

alunos interag irem activament e com a informação histórica e transformá

la de modo a torná-la pessoalmente relevante e útil. Essa assunção tem 

promovido estudos sobre os modos como os alunos estudam, a compreen

der as suas perspectivas sobre a aprendizagem que desenvolvem e a explo

rar os suas próprias concepções sobre o processo ensino -aprendizagem, de 

modo que eles possam tornar-se pensadores críticos, objectivo primeiro do 

ensino da Hist ória. A este tipo de ensino-aprendizagem da História, que se 

norteia pelo paradigma construtivista, subjazem certas assunções: 

- O ensino da História deve promover competências que possibil item aos 

alunos usarem procedimentos metodológicos, que são a base da activi

dade h istórica interpretativa, ou seja, lidar com as características das 

fontes históricas, e a validade e a relevância da sua informação. Ele deve 

também considerar outras fontes a que os alunos têm acesso, que versem 

temáticas históricas, sejam elas de natureza ficciona l ou mediática. 

- O ensino da História deve promover competências que possibilitem aos 

alunos usarem procedimentos descritivos e explicativos, necessário à com

preensão e interpretação dos acontecimentos históricos particulares; 

- O ensino da História deve considerar como relevantes o conhecimento 

tácito dos alunos, os conhecimentos históricos e de outros saberes discipli

nares previamente adquiridos, de modo a possibilitar que todos possam 

contribu ir para a construção crescentemente sofisticada, de um quadro 

narrativo hist órico global, e não apenas uma soma de múltiplos quadros 

fragmentados datados em espaços e tempos diversos. 

- O ensino da História deve privileg iar o envolvimento dos alunos na cons

trução do conhecimento hist órico. O objecto da leccionação é o par criado 

pelo aluno e pelo conteúdo disciplinar específico que ele deve aprender. 

Dever-se-á, pois, adaptar uma post ura crítica face aos programas e aos 

manuais escolares, cond ição necessária à viabi lidade deste pressuposto. 

Por outro lado, o envolvimento dos alunos consubstancia-se, não só, pela 

prática de estratég ias activas (au las - oficinas), mas também pelo desen

volvimento de competências de auto-ava liação e de meta-compreensão 

processual. 
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Princípios pedagógicos e ensino - aprendizagem da História 

Mas um ensino e aprendizagem da História assim assumido deve contem

plar a presença vivencial de alguns princípios pedagógicos pelos professo

res e pelos alunos, que são comuns à natu reza e à prática supervisiva acima 

referida e que de seguida se desenvolverá. 

O primeiro é o da reflexividade. Desenvolver nos alunos competências ine

rentes a um pensamento crítico, que lhes perm ita desenvolver uma cres

cente consciência e controlo sobre a aprendizagem histórica que realizam, 

exige que os professores sejam também eles uns profissionais reflexivos 

sobre as suas próprias práticas. A reflexão é um acto que contempla uma 

série de pensamentos derivados da acção e para acção, sendo assim 

sempre definidos por contextos específicos onde os suje itos são e se 

definem enquanto pessoas e professores I alunos. Daí, a reflexão ser con

tam inada por valores, sentimentos, expectativas e interesses políticos e 

culturais, adquirindo um potencial transformativo simu ltaneamente 

pessoal, profissiona l e social. 

Assim, e segundo Vieira, F. & Marques, I (2002: 5), a reflexão 'contempla 

uma contínua mediação entre os objectivos pedagógicos e os constrangi

mentos situacionais, promovendo assim não apenas a consciência dos pro

fessores como a sua acção é historicamente determinada, mas também o 

seu sentido de autoria na transformação das condições de ensino e apren

dizagem; ela exige ainda que os professores questionem as implicações das 

suas teorias e acções sobre os alunos, validando assim uma pedagogia 

baseada na negociação, algo que fornece just ificações poderosas e con

textuadas para as opções pedagóg icas, e um forte sentido de direcção'. 

Esta definição pode-se aplicar aos alunos se equacionarmos, como cons

trangimentos criteriais, as especificidades do seu papel enquanto discentes 

e o seu perfil específico de competências cognitivas, afectivas e sociais. 

Uma prática supervisiva que adopte esta abordagem envolve um ciclo, que 

contempla os seguintes momentos: observação, reflexão, planificação e 

acção. Em alguns destes momentos o papel do professor é mais relevante, 

como por exemplo, a observação ou a planif icação, pois a aut oria é neces

sariamente intencional pois é sua a responsabilidade de definir as l inhas da 

sua acção pedagóg ica. Noutros, o papel de ambos, alunos e professor, é 
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similar e mutuamente determinados, como no da reflexão e da acção. 

Se a nossa intenção é melhorar as nossas práticas de ensino, a melhor 

estratégia é iniciar por observar um determinado aspecto, depois reflectir 

sobre e le (se possível com outros colegas) de modo a planificar um plano 

de acção futuro. Este ciclo exige que em primeiro lugar se obtenham res

postas a perguntas que versem ou clarifiquem a intencional idade da 

prática do professor, ou seja, saber quais os pressupostos e objectivos 

socia is, científicos e pedagógicos que adaptamos como relevantes para o 

ensino da História. Um outro princípio é o da transparência, ou seja, 

devemo-nos questionar se esses pressupostos e objectivos nortearam as 

nossas escolhas pedagógicas. Naturalmente, estaremos também a deter

minar o grau de coerência entre as intenções prévias e a acção pedagógica 

na realidade desenvolvida. 

A observação e a reflexão são balizadas pela presença ou ausência destes 

princípios, pois eles são de algum modo critérios de qualidade da lecciona

ção e da aprendizagem dos alunos, sob pena de estarmos a observar e 

reflectir práticas assi métricas das dos professores, ou então se centradas 

apenas nos produtos descontextualizadas do seu processo de construção. 

Podemos, assim, colocar a lgumas perguntas à nossa acção: 

quadro 1 llntencionalidades do professor 

Que tipo de coisas quero que os meus a lunos aprendam? Competências 

históricas? Conhecimentos? Conceitos? Estratégias cognitivas? Compe

tências de expressão e comunicação? Qual é a minha prioridade? 

Que t ipo de actividades implementar? Exposição ora l, Trabalho de campo? 

Pesquisa? Trabalho de grupo? Individual? 

Que papel assum irei? lnformador, expl icador, condutor, verificador, orga

nizador, guia e ou consultor? 

Que papel os alunos desempenharão? Ouvinte, respondente, experimen

tador, investigador? 

Que tipo de tarefas uti lizarei para ava liar a sua aprendizagem? Testes? 

Projectos? Trabalho escritos? Orais? 

Quem avaliará a aprendizagem? O professor? O aluno? O grupo? ... 

Qual a natureza dos instrumentos de avaliação? Perguntas; debates, ques

tionários; fichas de trabalhos, dramatizações? 
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A intencionalidade, a transparência e a coerência, enquanto princípios 

adstritos ao professor, devem tornar-se conteúdos substantivos da aula ao 

serem partilhados com os alunos, sendo particularmente, para estes 

últimos, condição para o desenho dos momentos de metacognição da sua 

aprendizagem sob o formato de tarefas de teor analítico e crítico. Só assim 

eles se tornarão relevantes para si próprios e para o professor, enquanto 

fonte de informação primordial para o desenho de práticas de mudança. 

Alguns dos domínios da observação e a reflexão sobre a acção pedagógica 

podem assim ser sintetizados: 

quadro 2 1 Domínios de observação e reflexão da prática pedagógica 

professores e alunos 

Objectos A observação /reflexão 

Conteúdo O que acontece? 

Expectativas 

Avaliação 

Focaliza os objectivos do professor, a natureza da tarefa, 

modos de interpretar os materiais, argumentação, etc. 

O que eu esperava? 

Contempla as expectativas do professor (intencionali 

dade, objectivos) e o acontece de facto. 

O que os alunos esperavam? 

Contempla as expectativas dos alunos face à tarefa, sua 

organização e aos materiais propostos 

Como foi? 

Focaliza a relevância e a eficácia da actividade de acordo 

com os objectivos do professor e com o perfil ou as expec 

tativas dos alunos 

O que podia ser diferente? 

Promove a formulação de hipótese sobre outras alterna 

tivas de implementação de acordo com certos indícios 

problemáticos 

Após estes momentos, será chegada a fase de, a partir das hipóteses expli

cativas geradas da reflexão sobre a acção, propor alternativas que, planifi

cadas e implementadas, continuam assim o trajecto do ciclo. 
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Instrumentos de supervisão do ensino-aprendizagem 

Seja a supervisão do ensino - aprendizagem um acto individual ou colabo

rativo, a literatura supervisiva advoga alguns instrumentos que podem 

ajudar a postura reflexiva dos professores e dos alunos. 

Os d iários ajudam-nos a organizar os nossos pensamentos, sentimentos e 

ideias, permitindo relembrar e reflectir sobre certas ocorrências. Eles 

podem adaptar um formato livre, ou apresentar foca lizações específicas. 

Muitos estudos existem que provam estabe lecer uma correlação positiva 

entre a reflexividade e, a autonomia e a ocorrência de práticas de ensino e 

aprendizagem inovadoras. 

A anál ise dos d iários dos professores permitiu que se identificasse um 

sistema de categorias (Sparks & Langer, 1991) de crescente sofisticação e 

amplitude do seu pensamento reflexivo, que permitirá uma prática auto

supervisiva promotora de práticas de ma ior qualidade pedagógica. Assim 

de uma reflexão predominantemente descritiva de ocorrências (Nível 

técnico), poder-se-á passar para uma (Nível contextua l) que apresente já o 

estabelecimento de relações entre as teorias e a prática; a análise, clarifi

cação e val idação das suas práticas, e ou o desenho de práticas alternativas 

a situações ou contextos especfficos. Um terce iro nível (Nível dialético) 

caracteriza-se pela compreensão da sua acção num contexto enformado 

por condicionantes políticas, éticas e culturais. Nest e nível, ocorre um cons

tante questionamento das práticas e as consequências que dela advêm na 

aprendizagem dos alunos, na escola e na sociedade. 

Quanto aos diários dos alunos, estes permitem aos professores não só reco

lher informação sobre o tipo de aprendizagem que vão desenvolvendo, 

fornecendo-nos orientações para práticas lectivas futuras. Escrevendo com 

regularidade, os alunos aprendem a monitorização o seu progresso, a par

t ilhar os seus problemas e so luções encont radas, a considerar outros 

modos de identificar e resolver os seus problemas e determinar quais os 

problemas que persistem. 

A escrita dos diários dos alunos deve ter algumas orientações. Em primeiro 

lugar, os alunos podem escrever na sala de aula ou em casa, e os assuntos 

podem versar problemas vividos na aula ou na resolução de trabalhos de 

casa. O professor pode (deve), à medida que os alunos vão escrevendo os 

seus diários, apresent ar sugestões, ou pedir clarificações. Poder-se-á pedir 
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aos alunos que partilhem excertos dos diários com os outros colegas, o que 

permite identificar padrões persistentes de problemas e daí descobrir 

formas de os resolver. A entrada no diário pode, como já referido, cobrir 

uma tarefa, uma aula ou uma sequência de aulas. Convém que a noção de 

problema seja clarificada, para que o diário não seja visto como uma lista

gem de insucessos. Assim, os problemas podem cobrir actividades que 

foram bem sucedidas, e ou para que isso acontecesse os alunos consegui

ram resolver certas dificuldades. A partilha destes casos pode ser muito 

eficaz para os outros colegas. 

Outros instrumentos defendidos são as fichas de auto-regulação (Melo, 

2003a). Estas providenciam também um tempo e espaço para a prática 

reflexiva dos alunos. Apesar da opção crescente por uma abordagem cons

trutivista da aprendizagem na aula de História, elas são ainda pouco fre

quentes no seu quotid iano, e quando existem centram-se mais nos conhe

cimentos adquiridos e não no seu processo de construção. Se ne le 

foca lizadas, elas permitem que os alunos detectem os objectivos das acti

vidades que executam, as dificuldades encontradas, e da necessidade de 

repetir ou ref ormu lar essas mesmas actividades. Assim sendo, as fichas de 

auto-regulação tornar-se-ão essenciais para o desenvolvimento da cons

ciência metacognitiva dos alunos, e como já mencionado, uma fonte de 

informação primordial para a mudança de práticas futuras dos professores 
e dos alunos. 

Quanto aos vídeo ou audiogravações, o seu objectivo é tradicionalmente 

visto como a criação de uma compilação dos trabalhos que ilustrem uma 

experiência intencionalmente planeada e im[)lementada. Para que este 

instrumento seja uma aj uda valiosa para os momentos de reflexão e ava

liação da aprendizagem, ele deve conter dados que explicitem o processo 

de construção, sej am eles rascunhos, fichas de t raba lho, os materiais ut ili

zados, as fontes usadas, as fichas de auto-regulação, etc. 

Outros instrumentos valiosos são as vídeo ou audiogravações, particular

mente em situações de aprendizagem mais discursivas ou de trabalhos de 

grupo. Estes registos têm sido mais util izados para recolha de dados de 

invest igações exógenas aos actores escolares, não sendo ainda usadas 

como estratég ia de aprendizagem e de reflexão no contexto da sala de 

aula. Esta ausência deve-se a alguma re lutância de teor social e ético, mais 

expressa pelos adultos do que talvez pelos alunos. O uso pedagóg ico deste 

93 



PARA UMA EDUCAÇÃO HISTÓRICA DE QUAUOAOE SUPERvtSÁO PEDAúOGKA 

instrumento merece, pois, a existência de estudos que o coloquem como 

um factor facilitador e ou promotor do pensamento crítico e metacogni

tivo dos alunos e dos professores. 

A supervisão colaborativa 

Como temos vindo a referir, a supervisão colaborativa pode ser uma estra

tégia muito poderosa para a mudança de práticas de ensino e aprendiza

gem. Normalmente, a sua implementação está limitada aos anos de 

estágio profiss iona l. Muitas das proposições seguintes serão, pois, reco

nhecidas como fam iliares, pelos leitores que tenham trabalhado com este 

contexto especifico de formação. 

A criação de grupos de professores (e alunos), enquanto comunidade 

supervisiva, ajudam a banir a sensação de solidão tão falada pelos profes

sores, comprometendo-os na procura de uma qualidade no ensino e na 

aprendizagem. O espaço instituciona l do Departamento (Grupo discipli

nar) existente nas escolas poderia ser uma sede destas comunidades super

visivas. Existem, no entanto, algumas dificuldades na sua implementação, 

muitas delas oriundas da fa lta de tradição de trabalhar em grupo. Ao 

nomeá-las, iremos apresentar modos de as solucionar. 

A primeira dificuldade refere-se à possível criação de um ambiente viven

ciado como de constante julgamento pessoal. A partilha será assim um 

objecto de aprend izagem a empreender, não devendo ser pois escamotea

dos problemas re lacionais, oriundos não só das múltiplas personalidades 

do grupo, como da existência de também múltiplos discursos e teorias pes

soais e profissionais. Poder-se-ão evitar alguns destes constrangimentos, 

criando regras que respeitem a privacidade de alguns dados, a autoria dos 

materiais e a confidencialidade sobre as discussões efectuadas. Para evitar 

uma desigualdade de papéis, todos os professores do grupo devem ser 

alternadamente objectos e agentes de observação. Esta dupla situação 

permite forta lecer a un idade do grupo, pois permitirá o reconhecimento 

de uma comumnalidade de problemas e sentimentos com que todos se 

confrontam. 

A segunda dificuldade refere-se a problemas de coordenação do tempo 

disponível para os encontros entre todos os elementos do grupo. Assim, 
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para obviar este constrangimento, dever-se-á definir claramente os con

teúdos de cada reunião, sejam elas dedicadas à parti lha do problema, 

observação, reflexão, planificação da acção sequente e a sua implementa

ção que será observada pelos seus pares. Aconselha-se, que os diferentes 

elementos do grupo tenham acesso previamente, aos dados considerados 

relevantes para serem discutidos em grupo. 

A terceira dif iculdade atém-se ao momento específico de observação, e diz 

respeito à sua delimitação e eficácia. Se presencial, o instrumento de 

observação deve ser constru ído de acordo com o problema definido, evi

tando uma dispersão da atenção do colega -observador e a recolha de 

dados irrelevantes. Os alunos devem ser esclarecidos sobre a presença do 

observador, de modo a que também eles se sintam pertença desta comu

nidade de investigação. A observação pode também consubstanciar-se na 

observação de materiais produzidos pelos alunos, escritos, áudio ou vídeo

gravados. 

A quarta dificuldade refere-se à recolha de informação. Como os instru

mentos de observação, também as tarefas a realizar pelos alunos devem 

construídas intencionalmente para a detecção ou resolução do problema 

em foco. Quanto aos materiais produzidos pelos alunos, os critér ios de 

escolha podem ser variados, dependendo da natureza das tarefas e do 

problemas em estudo (todos os trabalhos, os melhores, os piores, deste ou 

daquele alunos, etc.). 

Aos constrangimentos acima evocados acresce a condição de incluir nesta 

comunidade os alunos. Não é prática corrente atribuir aos alunos os actos 

de reflexão, observação e a avaliação da sua aprendizagem. Assim, eles são 

(devem ser) sujeitos de aprendizagem, que pela sua natureza exige uma 

prática continuada. 

A investigação sobre a educação histórica 

A lgumas linhas de investigação sobre o ensino e aprendizagem da História 

contemplam já estudos que adaptam os pressupostos deste tipo de super

visão, ou seja: 

- O seu objecto de estudo nasce dos trajectos reais que ocorrem na sala de 

aula, 
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- A sua implementação e resultados integram-se e interferem na prática 

pedagógica dos professores e dos alunos, 

-A sua definição, implementação e ava liação é assumida pelos professores 

e pelos alunos num quadro relaciona/ de negociação e colaboração e 

- Os alunos são considerados como elementos da equipa realizando e par

ti lhando as mesmas tarefas dos e com os professores. 

Apresentaremos agora apenas alguns exemplos. O primeiro refere-se à 

formu lação de perguntas (Busching, B. & Slesinger, B., 1995). Este estudo 

narra uma experiência na sala de au la, cujo objecto de estudo era o tipo de 

perguntas que os alunos criavam em contacto com uma variedade de 

fontes e os modos como perseguiam as suas respostas. Esta experiência foi 

feita num contexto de autonomia, onde a professora assumia apenas o 

papel de orientação e gestão dos momentos de questionação e partilha 

dos resultados. Este estudo partiu do problema detectado da (não) atri

buição de relevância e de eficácia pelos alunos às perguntas do professor. 

Neste domínio, são necessários estudos que versem o discurso interroga

tivo dos professores e o modo como este promove ou não a aquisição de 

certas conceitos operativos históricos, certas estratég ias cognitivas ou 

metacognitivas (Bain, B. B., 2000). 

Pontecorvo, C. & Girardet, H. (1993) e Mason, L. (1998) dedicaram vários 

estudos ao discurso da argumentação desencadeado pelos alunos em con

texto de sala de au la de História, de modo a identificar quais os procedi

mentos metodológicos e metacognitivos e os procedimentos explicativos 

mobil izados na compreensão de certas temáticas históricas. Cremos ser 

necessário aprofundar o estudo sobre como as situações dialoga is de natu

reza argumentativa e ou de procura de consensos são vividas pelos alunos, 

e como as práticas dos professores, discursivas ou substanciadas nas tarefas 

e materiais propostos, promovem ou não essa estratégia de aprendizagem 

considerada como essencial à aprendizagem da História. 

Um outro estudo (Leal, E. S. F., 2001) foi desencadeado num contexto uni

versitário de leccionação de História e o seu objecto foi a explicação verba l 

do professor. A sua análise foi centrada num situação monológica, 

podendo no entanto, ser adaptada para situações dialógicas. A presença 

de momentos explicat ivos na aula de História tem sido questionada 

quanto ao seu valor pedagógico. Necessário será (in) validá-los, dada a sua 
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natureza narrativa, enquanto elementos estruturadores do conhecimento. 

Leinhardt (2000) tem vindo a focal izar o seu interesse nas narrativas cons

truídas pelos alunos. Neste estudo específico, ela acompanhou o desenvol

vimento da sofisticação narrativa histórica escrita que um aluno foi adqui

rindo ao longo de um semestre. Foram consideradas outras fontes de 

informação que contextualizassem os seus trabalhos, como as gravações 

das aulas e entrevistas com o professor. Esta investigadora consid era 

urgente criar uma linha de investigação sobre a educação histórica cen

trada na sala de aula, proporcionando assim um corpus de casos instrucio

nais exemplares. 

Se valorizamos a escrita como actividade estruturante dos raciocínios con

vocados para a resolução de uma determinada tarefa, e ou como instru

mento ainda principal da nossa avaliação, o estudo das narrativas dos 

alunos merece a nossa preocupação. Então, elas podem ser estudadas 

como um produto de uma determinada aprendizagem logo vista como 

fonte de informação vital à auto-regulação a ser feita pelos alunos, ou 

como fonte de auto-ava liação das práticas pedagógicas pelos professores. 

Em ambos os casos, elas devem ser cruzadas com as narrativas das aulas 

que as geraram, com os materiais fornecidos e em alguns casos com os 

conhecimentos tácitos que a elas sub jazem e enformam substantivamente. 

Adoptando este modelo investigativo, o estudo das narrativas dos alunos 

podem também ser feito, tendo como ponto de referência a escrita 

enquanto competência transversal. Será pois possível implementar activi

dades adstritas simu ltaneamente à disciplina do Português e da História. 

Falo de experiências onde a escrita epistolar, biográfica, dramática esteja 

ao serviço de competências como a análise e tratamento de fontes diversas 

(históricas, historiográficas, ficcionais), a reconstrução e imaginação histó

rica e a empatia histórica. Poder-se-á, assim, identificar como é que a lite

racia linguística e literária interferem na cognição histórica e sua explicita

ção. Relembrando o espírito colaborativo que a supervisão do ensino e 

aprendizagem contempla, esta linha de estudos pode ser feito com pro

fessores da Língua Materna (Melo, 2003b; Chora, A., 2003). Outros estudos 

poderiam ser evocados ou sugeridos, mas cabe aos professores e aos 

alunos definirem quais, pois a finalidade prin:'az desta abordagem super

visiva é atribuir a ambos o poder (empowering) e a autonomia sobre a 

defin ição e escolha das mudanças que sintam como relevantes e necessá-
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rias. 

Muitas são as dificuldades e longo o cam inho que temos de percorrer, mas 

como defende Leinhardt (2000:243) 'A História exige um rigor de pensa

mento e comportamento que talvez seja maior do que a sua oferta em nos 

ajudar a compreender quem somos nós e como é que chegámos até aqui'. 

E são estas duas 'verdades' que nos fazem estudar, ensinar e investigar, 

fazendo de nós uma comunidade de supervisão do ensino e aprendizagem 

da História. 

Nota 

1 I Projecto -Transformar a Pedagogia na Universidade - (TPU), Universidade do 

Minho, Instituto de Educação e Psicologia, Centro de Investigação de Educação. 

Equipa: Álvaro Gomes, Carlos Gomes, Flávia Vieira (coord.), José Luís Coelho da 

Silva, Lia Raquel Oliveira, Manuel Sousa, Maria Alfredo Moreira, Maria do Céu de 

Melo, Pedro Barbas de Albuquerque. Este projecto que se encontra em desenvolvi

mento, inclui em si professores de várias áreas disciplinares, e adopta os princípios e 

as práticas que este texto apresenta. Nos EUA esta linha está já muito desenvolvida 

(Ver www.carnegiefoundati_on.org) 

Bibliografia 

BAIN, R. B. (2000).Into the breach: Using Research and Theory to shape 

History lnstruction. In St earns, Peter; Seixas, Peter & Wi neburg, 

Sam (Eds.). Knowing, Teaching & Learning History: National and 

lnternational Perspectives. New York: New York University Press. 

331-352 

BUSCHING, B. & SLESINGER, B. (1995) Authentic Questions: w hat they do 

they look like? Where do t hey lead? Language Arts, Vol. 72.Sept. 

341-351. 

CHORA, Ana Margarida (2003). Navegando na Idade Média (A Internet e 

os estudos de literatura medieval no 10° ano). In Como pôr os 

alunos a trabalhar? Experiências formativas na aula de 

Português? Actas do 5° Encont ro Nacional da Associação de 

98 

q 

SUPERVISAO DO ENSINO DA HfSTORIA: NATUREZA E OBJECTOS 

Professores de Português. Lisboa: Lisboa Editora. 93-108 

GUTIERREZ, C. (2000). Making connect ions. In Stearns, Peter; Seixas, Peter 

& Wineburg, Sam (Eds). Knowing, Teaching & Learning History. 

National and lnternational Perspectives. New York: New York 

University Press. 353-374. 

LEAL, E. S. F. (2001). La explicación verbal : problemas e recursos. In Munoz

Repsio, A.G-V (Coord.) (2001). Didáctica Universitária. Madrid: 

La Muralla, SA. 199-229. 

MASON, L. (1998). An ana lysis of chi ldren's construction of new knowledge 

through t heir use of reasoning and arguing in classroom discus

sions. Qua/itativeStudies in Education, 9-4. 411-433. 

M ELO, Maria do Céu. (2003). Os saberes dos prof essores e alunos na aula 

de História -Do conhecimento tácito ao h istórico. In Estrela, A. & 

Ferreira, J. A Formação de Professores à Luz da Investigação. 

(Vol. 11). AFIRSE. Lisboa: Faculdade de Psicologia e de Ciências da 

Educação. Universidade de Lisboa, 1071-1079. 

MELO, Maria do Céu. (2003a). Textos em construção. Supervisão Pedagógica 

em Ensino da História. Braga: Universidade do M inho. Instituto de 

Educação e Psicologia. Documento Pol icopiado. 33-43. 

MELO, Maria do Céu. (2003b). 'Eu sou escritor de H(h)istórias- as compe

t ências de leitura e escrita na aprendizagem da H(h)istória' In 

Como pôr os alunos a trabalhar? Experiências formativas na aula 

de Português?. Actas do 5° Encontro Nacional da Associação de 

Professores de Português. Lisboa: Lisboa Editora. 341-356. 

PONTECORVO, C. & GIRARDET, H. (1993) . Argu ing and Reasoning in 

Understanding Historical Topics. Cognition and lnstruction. 11 

(3&4). 365-395. 

REED, A. J.S. & BERGEMANN, V. E. (1999). A Guide to Observation, partici

pation, and reflection in the classroom. Boston: McGraw Hill. 

RICHARDSON, V. (eds) (2001 ). Handbook of Research on Teach ing. 

Washington D. C.: American Educacional Research Association. 

SÁ-CHAVES, I. (2000). Formação, Conhecimento e Supervisão. Contributos 

nas áreas da formação de professores e de outros profissionais. 

Aveiro: Universidade de Aveiro. 

LEINHARDT, G. (2000). Lessons on Teaching and Learning in History from 

Paul's Pen. In Stearns, Peter; Seixas, Peter & Wineburg, Sam 

99 



PARA UMA EDUCAçAO HISTÓRICA DE QUALIDADE SUPERVISÃO PEDAGóGICA 

(Eds). Knowing, Teaching & Learning History. National and 

lnternational Perspectives. New York: New York University Press. 

223-245. 

SULLIVAN, S. & GLANZ, J. (2000). Supervision That lmproves Teaching. 

Strategies and Techniques. Oaks: Corwin Press. 

WAJNRYB, R. (1992} . Classroom Observation Tasks. Cambridge: Cambridge 

University Press. 

VIEIRA, Flávia & MARQUES, Isabel (2002). Supervising Reflective Teacher 

Development Practices. ELTED, vol.6, Summer. 1-18. 

. 100 

O DIÁRIO NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE HISTÓR1Al1l 

Isabel Cruz> Universidade do Minho l2l 

Introdução 

Actualmente, as investigações sobre o desenvolvimento profissional dos 

professores referem a reflexão como papel central na formação e aprendi

zagem. A reflexão constitui a estrutura dos movimentos de pesquisa sobre 

o pensamento do professor e da prática reflexiva propriamente dita. Neste 

paradigma, a reflexão é o processo e o instrumento da t eorização a partir 

da experiência, reestruturando saberes anteriores, que por sua vez cons

troem novos saberes. O professor reflexivo é, assim, um profissional autó

nomo que forma seres autónomos. 

A formação de professores deve estimular os professores a exercer o seu 

próprio ensino através da investigação dirigida à mudança de práticas. 

Privilegiamos portanto, na formação do futuro professor, a construção de 

[1 ] Este estudo faz parte da investigação real izada no âmbito da Dissertação de Mestrado em 

Educação, área de especialização em Supervisão Pedagógica em Ensino da História, apresen

t ada à Universidade do Minho em 2003. 

[2] Mestre em Educação, professora de História no 2° e 3° Ciclo, orientadora de estágio inte

grado da Universidade Portuca lense . 
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um conhecimento pessoal e criativo, centrado na acção, em que a compe

tência deste se traduzirá essencia lmente na capacidade de ava liar o valor 

das suas próprias decisões e das consequências que daí advirão. 

Procurá mos através do nosso estudo reflectir sobre as vantagens e sobre as 

limitações que o d iário como estratégia de formação reflexiva apresenta 

em múlt iplos aspectos e dimensões da aprendizagem, enquanto instru

mento que contribu i para o conhecimento das teorias-práticas do estag iá

rio expressas num contexto real; e desta, enquanto condição de desenvol

vimento pessoal e profissional dos participantes. 

Recorremos a um modelo de formação centrado no processo, pondo a 

tón ica no projecto pessoal, numa interacção contínua entre a experiência 

vivida e a análise reflexiva. Neste contexto, propusemos aos sujeitos em 

formação a realização de uma reflexão escrita - o d iário - ao longo de 

todo o processo de formação. Ao redigirem a sua reflexão, de forma 

aberta, espontânea e parti lhada, confrontaram-se com a realidade vivida, 

constituindo este confronto um momento estruturante do processo ocor

rido, permitindo-lhes cam inhar para níveis cada vez mais complexos de 

desenvolvimento pessoa l e profissional. 

Propusemo-nos conhecer as concepções dos professores em formação, pro

curando percepcionar o modo como captam, interpretam, compreendem 

e justificam a sua acção, por meio da análise das suas reflexões críticas nos 

diários. 

Os participantes neste estudo são três alunas do so Ano do Curso de 

Licenciatura em Ciências Históricas - Ramo Educacional e o orientador 

pedagóg ico da Esco la na qual idade de invest igador - participante. O 

carácter deste estudo é marcadamente descritivo, procurando estudar 

objectivamente os estados subj ectivos dos sujeitos da investigação. 

Procurámos reflectir sobre as vantagens/l imitações que o d iário como 

estratég ia de formação reflexiva apresenta em múltiplos aspectos e 

dimensões da aprendizagem. 

A reflexividade na formação dos professores 

O nosso estudo salienta o aspecto da prática como fonte de conhecimento 

102 

O DIÁRIO NA FOOMAÇÃO DE PROFESSORES DE ttSTOIIIA 

através da experimentação e da reflexão. Partilhamos com Zeichner (1993) 

a ideia de que a supervisão deverá colocar o professor no limiar da car

reira, entendida como um processo de auto-formação que se pretende 

contínuo. Centrámo-nos sobretudo ao longo do estudo em integrar os 

diários dos estagiários na perspectiva reflexiva da formação, conferindo

lhe, entre outros, o estatuto de estratég ia de promoção e desenvolvi

mento do professor reflexivo. 

O supervisor, segundo esta perspectiva, é encarado como promotor de 

estratégias que desenvolvam no professor estagiário o desejo de reflectir 

e, através da reflexão, a vontade de se desenvolverem. O supervisor refle

xivo envolverá os estagiários na sua própria formação, pondo em prática 

os seus próprios esquemas conceptuais, reflectindo sobre os resultados 

obtidos e reformulando constantemente a sua actuação. As estratég ias de 

formação adaptadas são as que, no nosso entender, se adequam a um 

paradigma reflexivo de formação. 

As estratégias constituem um meio de formar professores reflexivos que 

examinam, questionam e avaliam criticamente a sua prática. Assim, o para

digma de formação por nós escolhido é o modelo de professor reflexivo. A 

reflexão, encarada como meio de formação que ajuda os professores esta

giários a compreenderem os seus problemas e necessidades, dá direcção e 

propósito à sua busca de ideias que ajudam à teorização das mesmas. É 

neste âmbito, de recurso à reflexão como meio - estratégia para desenvol

ver professores reflexivos, que nos situamos no contexto deste estudo. 

O uso das narrativas em supervisão pode contribuir para a for

mação de professores reflexivos, se o supervisor habituar os seus 

estagiários a registarem as suas práticas, a reflectirem sobre elas 

e até a partilharem esses mesmos registos. 

Amaral, M.; Moreira, M.; Ribeiro, D., 1996:107 

Pretendemos assim dar voz às teorias privadas, geradas pelos próprios pro

fessores estagiários, criando condições propícias não só à reflexão mas 

também à emergência do professor/investigador. Assim, as narrativas pos

sibi litam o rever de teorias e práticas que, ao tornarem-se objectivas e 

compreendidas por todos, permitem que continuamente se reestruturem 

e sobre elas se possa teorizar. 
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Os objectivos do nosso estudo são, através dos d iários, aceder ao pensa

mento dos professores estagiários, procurando indagar se os diários como 

estratégia reflexiva explicitam as concepções dos professores estagiários 

em contexto de formação, assim como apreender a evolução das mesmas, 

inferindo o papel do diário como promotor do desenvolvimento do pen

samento do professor. 

O objectivo de qualquer estratégia que pretenda proporcionar a reflexão 

consiste em desenvolver nos professores/estagiários, competências meta

cognitivas que lhe perm itam conhecer, analisar, avaliar e questionar a sua 

prática docente. Algumas estratégias pretendem ser como 'espelhos' que 

permitam que os professores se possam ver reflectidos, e é através desse 

reflexo que os professores adqu irem uma maior autoconsciência pessoal e 

profissional. O uso das narrativas em supervisão, na opi nião de Amaral, M.; 

Moreira, M.; Ribeiro, D. (1996: 1 07), pode contribuir para a formação de 

professores reflexivos, se o supervisor habituar os seus estagiários a regis

tarem as suas práticas, a reflectirem sobre e las e até a parti lharem esses 

registos. O papel do supervisor consistirá pois em ajudar os estagiários a 

estruturar as suas narrativas partindo de perguntas mais simples para 

outras mais complexas, tornando-os cada vez mais autónomos nessa redac

ção; ajudar à análise das mesmas, de modo a que possam tirar conclusões 

sobre os diferentes padrões da actuação e encontrar os problemas que 

necessitem de remediação, criando um clima que permita que essas narra

tivas sejam partilhadas, habituando assim aquele grupo de estagiários a 

dividir, d iscutir e tentar gerir as angústias e os sucessos contidos nessas nar

rativas, que poderão ser formativos para todos os intervenientes. 

Procurámos integrar os diários como estratégia de promoção e desenvolvi

mento do professor reflexivo. O estagiário, ao produzir a sua narrativa, fá

lo como uma personagem e nvolvida na própria acção que procura desen

volver a sua capacidade de ver e pensar o que faz. Através da sua escrita, o 

estagiário ordena o seu 'passado próximo', adquirindo assim o diário, 

simultaneamente, uma função retroactiva e retrospectiva e prospectiva no 

sent ido de busca de soluções futuras. Ao fa larmos em formação está desde 

logo implícita a transformação e a modificação. A uti lização dos diários 

poderá assim promover essa mudança, através de uma reorganização das 

suas perspectivas. 
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Representam assim a consciência da prática e são dignas de rigorosa inves

tigação. Teremos de imaginar modos e meios, segundo o autor, para uti li

zar estas histórias em programas de formação de professores. 

Neste estudo, adoptámos a segu inte definição de diários: 

> É uma narrativa escrita de carácter pessoal e espontânea que pode expli

citar interpretações, opiniões, sentimentos e vivências ocorridas ao longo 

de um tempo num contexto de formação pedagógica. Assim, ele é consi

derado pelo estagiário um instrumento de reflexão pessoal sobre as suas 

próprias concepções e práticas, permitindo a possibilidade de ocorrência 

de mudanças nas mesmas. 

> Para o supervisor, o diário é uma fonte que lhe dá acesso ao pensamento 

dos estagiários, sendo-lhe possível então desenhar estratégias de forma

ção que correspondam a um perfil determinado de professor. 

Estagiárias e orientadora foram constru indo os diários durante o processo 

de formação com os momentos semanais de partilha e reflexão, reflexão 

que na maior parte das vezes implicava novas escritas. Assim a periodici

dade da escrita dependeu, em última aná lise, das características pessoais 

de cada estagiária bem como das razões que as levaram a escrever. 

O orientador procurou na narrat iva das estag iárias uma forma de promo

ver o seu desenvolvimento a partir das suas próprias motivações e necessi

dades emerg indo da reflexão por ele empreendida a partir das leituras dos 

textos que produziu. Esta reflexão de carácter colaborativo estava previa

mente despida de uma abordagem avaliativa, muito embora as estagiárias 

difici lmente se conseguissem abstrair totalmente desta dimensão na exe

cução do seu trabalho. Se inicialmente a escrita do diário constituiu uma 

resposta negociai do contrato de f ormação e a adesão ao projecto de 

investigação do orientador, rapidamente passou a ser assumido por elas 

como um instrumento provocador de reflexão e clarificação dos seus pen

sa mentos. Também depressa reconheceram a escrita e parti lha do diário 

como estratég ia faci litadora de uma prática pedagógica mais significativa 

e 'eficaz'. 

Os momentos de partilha do diário permitiram o auto conhecimento de 
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cada um dos sujeitos, melhorando o seu poder de comunicação ao mesmo 

tempo que forneciam uma base mais clara para avaliar sugestões. Cada um 

dos sujeitos, ao confrontar-se com aquilo que escreveu, para além de pro

porcionar uma reflexão sobre o que aconteceu também permitiu o con

frontar entre aquilo que pensa e aquilo que faz, analisando assim o com

portamento efectivamente adaptado. As estagiárias abriram-se 

criticamente em relação ao seu actuar pedagógico, partilhando as suas 

preocupações com os colegas e o orientador. Por sua vez, o orientador con

frontou-os também com a leitura do seu diário, fruto da sua própria refle

xão sobre a prática das estagiárias e a sua prát ica enquanto orientador. 

O carácter longitudinal dos diários, quer das estagiárias quer do orienta

dor, permitiu a ambos um 'olhar para t rás', de modo a observar a evolução 

dos processos dinâmicos de desenvolvimento dos fenômenos focalizados. 

Pudemos constatar que o diário permite entrar na perspectiva particular 

dos estagiários, no seu pensamento, sendo possível também inferi r os 

modos como pode promover o desenvolvimento do pensamento do esta

giário. 

Reflexões Finais 

As narrativas das estag iárias permiti ram-nos ter acesso ao modo como 

cada uma se formou, o modo como agiu, reagiu e interagiu com os seus 

contextos específicos, permitindo analisar assim, as continuidades e ruptu

ras ocorridas no tempo e no espaço, as transferências de preocupações e 

interesses, servindo assim de via de acesso ao pensamento do estagiário. 

o clima de abertura e frontal idade proporcionados pela leitura dos diários 

fizeram dos momentos semanais da partilha das narrativas situações muito 

enriquecedoras, não só pelo confronto de práticas, mas também os pensa

mentos reflexivos sobre t udo o que se passava no contexto da formação. 

Houve momentos de amargura e tristeza, pois muitas vezes as estagiárias 

depararam-se com a incerteza, com o 'único' e com o conflito. Nem por 

isso eles foram menos enriquecedores, pois constituíram-se como pontos 

de partida para novas reflexões, permitindo trabalhar sobre a evolução ou 

não das suas concepções de partida. Os diários assumi ram muitas vezes 
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uma função catártica, permitindo a não acumulação silenciosa de angús

tias e preocupações, através da sua análise sistemática e contínua. 

Constatou-se assim um processo espiralado, onde a reflexão gera nova 

reflexão num processo de apropriação crftica das formas de ser e estar na 

profissão. Assim sendo, pudemos constatar que esta metodologia reflexiva 

possibilitou a reflexão sobre objectos que de outro modo certamente 

nunca seriam publicitados. Esses momentos contribuíram para a constru

ção de contextos de aprendizagem dos estagiários, proporcionando o con

fronto de ideias e práticas, fundamentais para a sua mudança. 

O respeito pelo Outro como ser único foi uma aprendizagem contínua ao 

longo do processo de formação, conquistada nos momentos de partilha 

das narrativas dos diários, que foram deixando de constituir instrumentos 

de reflexão sobre as práticas do estagiário, para passarem a constituir his

tórias da vida onde a prática escolar era uma das componentes. 

O orientador obteve assim informações que o nortearam no seu desempe

nho ao longo do processo de formação, tendo acesso aos pontos fracos dos 

seus estagiários, o que lhe permitiu planificar o seu trabalho, procurando 

dar respostas às necessidades dos estagiários através do desenvolvimento 

de seminários temáticos, incidindo muitos deles sobre as metodologias do 

ensino da História. 

Na análise dos diários contemplaram-se cuidados que respeitassem a ' pri

vacidade', pois esta foi sempre negociada e o seu autor continuou a ser o 

dono do seu escrito. Este não foi utilizável, salvo no contexto da investiga

ção e de forma anónima. Assim sendo, o diário apresentou-se não como 

documento privado, mas antes como documento pessoal, à semelhança de 

uma entrevista ou de uma observação, como já referido. 

Existiu uma singularidade no percurso de cada estag iário mas, em todos 

eles, o diário proporcionou a reflexão e o detectar da evolução ou persis

tência das suas concepções. Através dos diários, os estagiários tomaram 

conhecimento de si próprios, proporcionando assim um desenvolvimento 

global, onde didáctica, dimensões relacionais e afectivas assumiram igual 

importância. Pudemos verificar o processo evolutivo da construção da 

identidade profissional do estagiário através do seu contacto com a reali

dade. 

Concluído este estudo, pudemos constatar que o diário permite 'entrar' na 

perspectiva particular do pensamento dos estag iários, sendo possível 
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também inferir os modos como ele pode promover o seu desenvolvimento. 

Podemos assim considerar que o diário contribui para a explicitação e reso

lução de conflitos de que doutro modo não chegariam talvez ao conheci

mento do orientador, mas podem ser entraves para um bom relaciona

mento entre os sujeitos em formação. A partilha dos diários fo i fortemente 

valorizada pelos estagiários, pois muitas vezes sol icitavam momentos de 

partilha 'extras', dada a necessidade de serem ouvidos e escutarem os 

outros o que também constituiu uma outra aprendizagem. 

A escrita do diário permitiu também o adquirir de confiança do estagiário, 

confiança esta necessária para que possa continuar um processo de desen

volvimento, mesmo após a conclusão do estágio, através de uma conscien

cialização dos aspectos em que precisa de melhorar o seu t rabalho futuro. 

Só através de uma contínua reflexão o estagiário adquire esta capacidade 

de contínua necessidade de aprendizagem e mudança. Se a narração de 

cada estagiário é uma história, é igualmente um projecto que explícita e 

dá sentido ao seu caminhar. 

Pretendemos que este estudo constitua material de trabalho reflexivo 

para estagiários e orientadores, pois temos consciência de como são difí

ceis as relações interpessoais no processo de supervisão e como são pro

f undas as marcas que os insucessos deixam para toda a vida do futuro pro

fessor. Através deste estudo tivemos a consciência das dificuldades do 

estagiário no aprender a conviver com o conflito, as contradições, as 

decepções e incertezas e o lidar de situações complexas e incertas. 

O diário assumiu assim o papel de um espaço onde o estagiário pode ser 

confrontado com a sua própria imagem e a dos outros, fosse ela real ou 

construída no seu imaginário através do cruzamento de olhares. O diário 

também constituiu uma espécie de 'protecção', pois permitiu que as refle

xões do estagiário, que partiam de um modo geral dum problema que 

colocava ou de uma dificuldade que não conseguiu resolver, fossem parti

lhadas com os pares retirando-o do isolamento que o levaria a assumir as 

suas dificuldades como fracassos pessoais. Assim sendo, podemos conside

rar que através das reflexões dos estagiários nas narrativas dos diários, 

estes obtiveram uma visão dos sentimentos experienciados, reforçando a 

sua expectativa de eficácia, um aspecto que muitas vezes é ignorado no 

dia-a-dia da supervisão. 

As narrativas revelaram, em última análise, o pensamento reflexivo que 
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auto-regu lou as suas práticas, permitindo a clarificação e compreensão das 

situações reais, mobilizando assim nas suas reflexões, as suas próprias 

vivências e conhecimentos constituindo o indivíduo em formação o princi

pal autor do seu desenvolvimento. Funcionaram assim como mediadores 

entre a acção/pensamento e a consequente adequação nas práticas 

futuras. Acreditamos mesmo que a utilização do diário pode constituir 

uma nova proposta na formação de professores. Acreditamos que só o 

parad igma reflexivo da formação trará mais valias ao professor de 

História, pois só desta forma ele questionará as suas práticas num diálogo 

constante entre teoria e prática, conduzindo à emergência do 

professor/investigador. 

A concluir, queremos salientar o contributo deste estudo na nossa acção de 

supervisores de alunos em formação inicial, pela reflexão, interiorização e 

conhecimento produzido sobre o contexto supervisivo, o pensamento do 

professor estagiário e a forma como este constrói o seu conhecimento. 

Assim, a formação inicia l de professores deveria ter como principal objec

t ivo o desenvolvimento de um profissional capaz de pensar reflexivamente 

acerca do seu trabalho, participar no desenvolvimento da escola, numa 

atitude activa e entusiástica que perdure ao longo da sua carreira. 

Também entendemos que o desempenho da função de supervisão, pela 

sua natureza, pressupõe pré-requisitos e formação especializada. 
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AVALIAR COMPETÊNCIAS NA AUlA DE HISTÓRIA: 

UM NOVO QUADRO DE REFER~NCIA 

Palmira Carlos Alves> Universidade do Minho 

Introdução 

É um f acto que, na actualidade, nos encont ramos, especialmente nos 

países altamente industrializados, numa fase de mudanças sociais, pol íticas 

e económicas aceleradas. Esta transformação estrutural tem efeitos no 

âmbito da cu ltura: usos e costumes que, até agora, estavam muito enrai

zados debilitam-se de forma crescente, assim como se modificam com rela

tiva rapidez as normas estabelecidas e os padrões de conduta . Nesse con

texto falamos de uma mudança cu ltural acelerada nas reg iões 

industrializadas. 

A mudança cultural acelerada tem repercussões no sistema educativo: as 

instituições educativas encontram-se sob constante pressão social. Novas 

ofertas no mercado de informação (televisão, jornais, educação de adultos 

e organ izações privadas) competem com os conteúdos de formação esco

larizada. 

Estruturas e conteúdos de aprendizagem que até agora têm sido eficazes, 
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já não são aceites, sem problemas, pelas crianças e adolescentes, como nas 

décadas anteriores; a relação entre professores e alunos tem vindo a modi

f icar-se. Em síntese, podemos dizer que as exigências do ensino escolar, 

quer numa perspectiva pedagógica, quer numa perspectiva disciplinar, se 

têm incrementado rapidamente. 

Os professores, nas escolas, reagem a essas mudanças com alguma insegu

rança. Na actividade profissiona l quotidiana, frequentemente, lhes fica 

muito pouco tempo para reflectir sistematicamente sobre as suas expe

riências. Essa insegurança manifesta-se também, entre outras formas, pelo 

regresso a medidas de educação autoritárias. No campo disciplinar, critica

se que os alunos sabem menos e que já não atingem os níveis estabeleci

dos. Quanto às re lações sociais, refere-se que os alunos apresentam trans

tornos de comportamentos com frequência cada vez maior. 

Estes comentários, que podem ser correctos em casos individuais, resultam 

demasiado limitados para a escola como totalidade. Se continuarmos a 

elaborar medidas educativas sobre conceitos formativos tradicionais, cor

reremos o risco de gerar mais incompreensão entre os jovens e responde

remos cada vez menos à sua legítima necessidade de ofertas formativas 

úteis e, deste modo, teremos cada vez menos aceitação entre eles. 

Na perspectiva da 'mudança cu ltural acelerada ', as au las de História 

enfrentam novas exigências: necessitamos de novas formas de aprendiza

gem que permitam compreender a complexidade das mudanças sociais; 

necessitamos de formas de aprendizagem complexas, isto é, totalizadoras, 

integradoras e orientadas para os processos. Es~as formas de trabalho per

mitirão aos alunos a aquisição de determinados conhecimentos (por 

exemplo, a dinâmica social das sociedades industrializadas, a mudança das 

estruturas familiares e das relações sociais), não só ao 'nível cognitivo' 

enquanto 'saber histórico', mas também em situações concretas e este 

saber deve ser útil como competência socia l na sua vida quotid iana. 

Parece-nos ser, neste contexto de necessidade de o sistema educativo 

incorporar e responder mais e melhor a desafios sociais, políticos e econó

micos d iferenciados, que o Ministério da Educação definiu, de acordo com 

os princípios do decreto-lei 6/2001 de 18 de Janeiro, o conjunto de compe

tências consideradas essenciais e estruturantes no âmbito do desenvolvi

mento do currículo nacional, para cada um dos ciclos do ensino básico, o 

perfi l de competências de saída deste nível de ensino e, ainda, os tipos de 
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experiências educativas que devem ser proporcionadas a todos os alunos. 

O documento publicado pelo Ministério da Educação Currículo Nacional 

do Ensino Básico Competências Essenciais (CNEB-CE), homologado por des

pacho de 21.09.01, ao utilizar novos conceitos e termos e, ainda, ao tomar 

o conjunto das competências gerais como um fio condutor e um elemento 

que enquadra a concepção e o desenvolvimento do currículo, tanto na sua 

expressão nacional, como ao nível dos projectos curricu lares de escola e de 

turma, poderá ter constituído um marco de viragem no processo de 

ensino/aprendizagem. Segundo o documento, as competências essenciais 

devem ser entendidas à luz dos pri ncípios de diferenciação pedagógica, 

adequação e flexibilização, que estão subjacentes ao processo de reorga

nização curricular do ensino básico, consagrado com a publicação do 

Decreto-Lei no 6/2001 e com as novas orientações programáticas. 

Por detrás das mudanças de terminologia, perfila-se uma visão da apren

dizagem e do ensino que acarreta profundas repercussões nas finalidades 

e nas modalidades de ava liação. 

Modelos e concepções de aprendizagem na aula de História 

A abordagem por competências tem como objectivo primeiro colocar o 

ensino da História ao serviço da compreensão do presente, tendo em conta 

que a pesquisa existente em cogn ição histórica sugere alguns princípios a 

ter em conta no desenvolvimento e aval iação das aprendizagens dos 

alunos: 

( ... ) se a simples memorização da informação apresenta a 

História como um relato fixo do passado, propondo uma 

postura passiva do aluno perante o saber, a construção de infe

rências a partir de diversas fontes indicia uma visão da História 

apta a fornecer ferramentas intelectuais indispensáveis à inter

pretação e explicação da realidade, que é dinâmica. 

CNEB - CE, p.87 

Compreender o presente supõe, entre outros, o domínio de um certo 

número de capacidades ligadas particularmente à análise e à crítica da 
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informação o que exige do professor o treino para determinados saber

fazer: 

A função do professor de História, enquanto agente que parti

cipa na construção do conhecimento histórico, é enquadrar o 

aluno no estabelecimento de referenciais fundamentais em que 

assenta essa consciência do tempo social, estimulando-o a cons

truir o saber histórico através da expressão de'ideias históricas', 

na sua linguagem, desde os primeiros anos de escolaridade. 

CNEB - CE, p.8 

Esta função de agente que participa na construção do conhecimento his

tórico apela a determinado perfil do professor, do qual ressaltamos: 

a] Capacidade para a auto reflexão assunção diferenciada de papeis e dis

tanciamento deles no momento do ensino; o uso transparente do poder 

(institucional); a gestão adequada de conflitos; a capacidade de reconhe

cer a transferência por parte dos estudantes e, na medida do possível, 

interpretá-la em função do que aconteceu na aula. 

b] Capacidade de gestão e de comunicação pensamento e trabalho orien

tado para os processos; capacidade para desenvolver e realizar processos 

de aprendizagem orientados para a experiência; capacidade de gestão, 

análise e reflexão dos processos de grupo; 

c] Competência para a planificação e para a criação conhecimentos básicos 

de teorias de aprendizagem e desenvolvimento psicológico, assim como de 

novos recursos didácticos, especialmente pela sua re levância para as aulas 

de História; experiência no uso de diferentes técnicas de trabalho segundo 

a sua pertinência (por exemplo, exposição, trabalho de grupo, trabalho 

por projectos), assim como de outros recursos didácticos; 

d] Capacidades de análise e de organização relacionamento com colegas, 

autoridades e pais; possuir habilidades ana lít icas para apreciar adequada

mente as possibilidades de cooperação re levantes; capacidade para orga

nizar e rea lizar acções e projectos que transcendam o âmbito da disciplina. 

Em síntese, é necessário que os professores não se limitem à transmissão 

do conteúdo de um determinado tema histórico, mas que o possam trans-
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mitir em relação com a dinâmica social do campo de aprendizagem. Ao 

eleger as suas formas de ensino, em geral, os professores deverão ser 

capazes de traba lhar, de maneira f lexível e pedagogicamente consciente, 

em função das condições sociais, dos níveis cognitivo e etário do grupo, ou 

seja, da realidade escolar. 

Assim, os professores de História poderão responder a exigências que nos 

parecem, na linha de outros autores (Jadoulle e Bouhon, 2001), tarefa 

central da disciplina: oferecer métodos e teorias que apoiem a análise e a 

descrição das mudanças políticas, económicas, sociais e culturais sem, 

contudo, cair em simplificações. 

Esta função da História e do professor de História altera, como sustentam 

Jadoulle e Bouhon (2001), a própria concepção do saber e reclama proce

dimentos específicos de aprendizagem e de ava liação, residindo aqu i a 

maior 'novidade' da abordagem por competências. Tais procedimentos 

passarão, nomeadamente, pela implementação de situações de integra

ção, ou seja, pela promoção de uma pedagog ia de integração. 

Que modificações na concepção de aprendizagem induz esta pedagogia, 

em particular na aula de História? Quais são os pontos essenciais? 

Os programas das disciplinas- e a História não constitui excepção -foram 

dominados, até à década de setenta, pelo 'modelo da exposição' (Stordeur, 

1996), que concebe o acto de aprender como um acto de transmissão

recepção. Este modelo caracteriza-se, por parte do professor, por uma 

necessidade de adaptação e de organ ização estruturada da exposição e, 

por parte do aluno, por uma exigência de atenção/escuta e de um trabalho 

de memorização. O recurso a materiais exteriores, quando empregue pelo 

professor, é essencialmente para manter a atenção do aluno e ilustrar a sua 

exposição. Trata-se de aprender 'por uma exposição clara e paciente dos 

conteúdos do programa' (Mon iot, 1993:145). 

No início dos anos setenta, a influência da pedagogia por objectivos, o dis

curso sobre os métodos activos e, no meio estritamente histórico, os traba

lhos de alguns investigadores (Chaulanges, 1961; Marechal, 1973), sobre a 

exploração do documento na aula de História, orientaram as concepções 
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de aprendizagem para um novo modelo: o do discurso-descoberta 

(Jadoulle, 1994). O papel do professor é o de delimitar, em primeiro lugar, 

para cada sequência de aprendizagem, os saberes e os saber-fazer que ele 

espera que os alunos adquiram, exerçam e de que se apropriem. 

A articu lação dos saberes é feita pelo professor, através de uma pequena 

síntese, organizada cronológica, temática e/ou logicamente. A sequência 

de aprendizagem desenrola-se gradualmente e os alunos vão actualizando 

a síntese pré-constru ída pelo professor. Confrontado regularmente com 

documentos, o aluno é convidado a convocar um certo número de saberes, 

que lhe permitirão actualizar os conhecimentos seleccionados e propostos 

pelo professor. 

Se este modelo do discurso-descoberta tem, por um lado, a vantagem de 

pôr o aluno em actividade e de lhe conferir o estatuto de 'descobridor' dos 

seus conhecimentos é, por outro lado, antecedido por um discurso pré

estabelecido sobre a História, onde emerge o saber ou os conhecimentos 

previamente identificados e organizados pelo professor. É assim que 

Marechal, (1973), considera que estes dois modelos se inscrevem numa 

mesma concepção do conhecimento: o de um saber objectivo, distinto do 

aluno, conhecimentos produzidos pela História, enunciados e orientados 

nas monografias e nos manuais escolares: conhecimentos factuais ou 

nacionais, orientações espacio-tempora is, procedimentos de aná lise de 

determinado documento, saber-fazer metodológico, próprio ou não do 

trabalho do historiador. .. 

Quer seja para expor (modelo expositivo}, quer para descobrir (discurso

descoberta}, o saber é essencialmente conceptua lizado como um dado. Em 

ambos os casos, o êxito da aprendizagem depende da qualidade do traba

lho de selecção e apresentação dos conhecimentos e tem enfoque no pro

fessor, a quem é exigido o domínio dos conteúdos a ensinar e a capacidade 

de os organizar e de os explicar, segundo um ritmo adaptado à idade do 

aluno. 

Uma pedagogia de integração ca racteriza r-se-á, preferencialmente, por 

uma outra maneira de abordar o saber que consiste na implementação de 

um proced imento para saber, ou seja, para compreender. Nesta perspec

t iva, defin ir os saberes a ensinar, não significa que o professor se interro

gue apenas sobre o que é necessá rio aprender, mas também sobre a forma 
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como o aluno deve mostrar-se capaz, depois de ter aprendido. As respos

tas a esta questão orientarão, de formas diferentes, a escolha dos proced i

mentos a implementar durante a aprendizagem e, consequentemente, os 

objectivos de avaliação e dependem das finalidades atribuídas ao ensino 

da História. 

Finalidades do Ensino da História 

Terá a História como finalidade exigir ao aluno (e esperar que ele, na sua 

vida futura de estudante ou de cidadão) saiba redizer, ou seja, que saiba 

aplicar? Ou exigir-lhe que saiba fazer? Ou a f inalidade será preferencial

mente ou, também, a de dotar o aluno de utensílios e de procedimentos 

susceptíveis de o ajudar a compreender o mundo que o rodeia? 

Parece-nos que as finalidades dos programas de História privi legiam esta 

via pois consideram os conhecimentos (saber e saber-fazer) não mais como 

um objecto a transmitir e a assimilar, mas como um recurso ind ividual do 

qual o aluno deve ser capaz de se servir- e este é o desafio de uma abor

dagem 'em termos de competências'. 

Desenvolver competências supõe pois definir, de maneira relativamente 

precisa, os procedimentos ou as situações com as quais os alunos devem ser 

confrontados e face às quais eles são incumbidos de demonstrar o domínio 

dos conhecimentos previamente adquiridos. A ava liação, fundamentar-se

á, então, na atitude do aluno em mobilizar os seus conhecimentos nas 

situações precisas, sendo pedido ao professor que atribua uma importân

cia central ao exercício destes proced imentos. 

Assim, para avaliar·competências, não é necessário colocar uma questão 

de conhecimento, é necessário criar uma tarefa complexa e ver se os 

alunos conseguem identificar-se com ela, apropriar-se dela e realizá-la 

mobilizando os conhecimentos. Integrar a avaliação no trabalho quoti

diano de uma aula, parece-nos ser o caminho a privilegiar, na medida em 

que avaliar competências é observar os alunos no trabalho e exercer um 

juízo sobre as competências que se estão a desenvolver. Para tal, poderão 

documentar-se as observações, anotá-las metodicamente e fazer uma 

espécie de 'balanço de competências', com utensílios, mas sem pretender 
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uniformizar os procedimentos, nem avaliar todos no mesmo momento. 

Não se trata necessariamente de elaborar listas de itens a preencher, mas 

de uma grelha de leitura do observado, construída com base nos modelos 

teóricos da aprendizagem, ancorados quer na didáctica da disciplina, quer 

nos conceitos mais transversais: estatuto do erro, estilo cognitivo, regula

ção, obstáculo, explicitação, metacognição, etc. 

Pedagogia de integração e da aprendizagem da História 

Os documentos do M inistério da Educação adaptam 'uma noção ampla de 

competência, que integra conhecimentos, capacidades e atitudes e que 

pode ser entendida como um saber em acção ou em uso' (CNEB- CE, p.9). 

Preferimos optar, na linha de Roeg iers e De Ketele (2000), por uma noção 

mais específica de competência: a aptidão do aluno para mobilizar, numa 

determinada situação, um conjunto de saberes e saber-fazer, previamente 

aprend idos. 

Esta definição organiza-se à volta de dois eixos fundamentais, que passa

remos a analisar: o primeiro clarifica os objectivos desta nova abordagem

aprender a integrar conhecimentos aprendidos; o segundo precisa as con

dições segundo as quais cada competência deve ser exercida e avaliada e 

diz respeito às situações. 

1 !Integrar os conhecimentos aprendidos 

Se ela supõe o domínio dos saberes e dos saber-fazer, o objectivo da abor

dagem por competências é, não somente exercer no aluno a aptidão para 

saber redizer/saber refazer, mas de o conduzir, face a um certo número de 

situações, a ident ificar e, depois, a explorar os conhecimentos úteis para 

rea lizar a tarefa que lhe é pedida. 

Para que esta integração t enha efectivamente lugar, a situação proposta 

deve revest ir-se de um razoável nível de complexidade e conduzir o aluno 

a mobilizar os conhecimentos de diferentes tipos: declarativo, procedi

mental, cond icional. 

Para dominar estes tipos de procedimento, o aluno deverá ser confrontado 

com várias repetições, que constituirão diferentes oportunidades de iden-
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t ificação dos vários procedimentos que ele terá, desejavelmente, adqui

rido no fim da aprendizagem. 

O professor deverá, então, preocupar-se com que cada situação didáctica 

seja relativamente nova, mas também relativamente próxima das que já 

foram propostas ao aluno. 

2 I Fazer face a tipos de situações 

A noção de situação é, então, centra l: ser competente, é, num certo 

número de situações disciplinares precisamente identificáveis, ser capaz de 

realizar uma tarefa que supõe a mobilização de recursos diversos. No 

plano pedagógico, a opção de inscrever, no coração da competência, a 

referência a uma família de situações justifica-se por três razões maiores: 

> o enunciado do tipo de situação no qual cada competência 

deve ser apreendida, constitui a prova da transparência do con

trato pedagógico que deve unir alunos e professores; 

> a coerência entre as diversas situações didácticas parece-nos 

igualmente indispensável a fim de conceder ao aluno o tempo 

de apreender e depois de implementar um certo número de 

procedimentos fundamentais da disciplina . Como poderia ele 

comprometer-se com esta via, se as condições nas quais ele deve 

atestar a sua competência se modificassem sucessivamente? 

>A clarificação do contexto no qual cada competência será exer

cida. Como se situaria o aluno se não houvesse coerência entre o 

que é esperado de uma aula à outra, de um ano ao outro? 

Assim, as diferentes situações nas quais o aluno deverá mostrar a sua com

petência, devem tornar-se, o mais rápido possível, familiares ao aluno. Esta 

familiarização supõe a presença de um certo número de parâmetros que o 

aluno encontrará de um contexto ao outro. O detalhe e o perfil concretos 

de cada situação assegurarão que se as situações forem idênticas, o exercí

cio da competência transformar-se-á, rapidamente, num simples saber 

refazer. A sua complexidade garantirá igualmente o carácter integrador 

do procedimento exigido ao aluno. Apreendendo-o e realizando a tarefa 

exigida, fornecerá ao professor os níveis do seu domínio da competência. 
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quadro 1 I Características de uma situação de integração 

Complexa Uma situação de integração é uma situação que 

coloca um problema preciso e complexo, pelos 

exercícios que são fornecidos e a precisão de uma 

tarefa global --------
Visa a integração dos Não se trata nem de simples aplicação (saber 

conhecimentos 

------------------Significativa 

------------------

fazer) nem de restitu ição (saber redizer) . É 

importante fazer isto antes, para avaliar o 

domínio das aprend izagens específicas. 

É orientada para a reali zação de uma tarefa sig-

nif icativa para o aluno. Ela supõe uma implicação 

pessoal no traba lho. 

Pertence a uma família Ela é nova forma, mas idêntica, pela sua estru-

de situações 

------------------Disciplinar 

- - ---- --
Visa a autonomia 

tura, a outras situações pertencentes à mesma 

família. 

Faz referência a um conjunto de problemas espe-

cíficos de uma disciplina. 

É apreendida só pelo aluno; o professor não 

intervém 

Adaptado de Roegiers e De Ketele, 2000 

Se esta pedagogia da integração na aula de História induz novos procedi

mentos de aprendizagem, pressupõe, igualmente, a implementação de 

novos procedimentos avaliativos. 

O que avaliar e que forma dar à avaliação? 

A opção pelo desenvolvimento de competências na aula de História muda 

consideravelmente o objecto da avaliação. Não se trata mais de avaliar, 

especificamente e isoladamente a restituição de um conhecimento, o 

domínio de uma noção ou de um proced imento, mas sim da forma como o 

aluno explora, mobiliza, integra conjuntamente saberes e experi ências 

para resolver uma situação-problema. A forma da avaliação consistirá, 

então, na ma ior parte dos casos, em apresentar ao aluno uma situação de 
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integração semelhante - não necessariamente a mesma - àquelas que 

foram apresentadas ao longo da aprendizagem e em apreciar a qualidade 

da produção que ele realiza . 

A esco lha da situação apresentada em fase da avaliação não é, pois, 

deixada ao acaso pois deve pertencer à fam íl ia de situações que define a 

competência, sem o que não é mais a mesma competência que é ava liada. 

Isto tem como objectivo assegurar um certo grau de isomorfismo. 

Como avaliar? 

Se as modalidades de avaliação de uma competência são relativamente 

constantes - trata-se de escolher, no seio da família de situações que 

define a competência, uma situação de integração inédita e de a propor 

ao aluno-, a observação das produções dos alunos necessita çle uma certa 

instrumentação. Para construir as grelhas de critérios, os professores 

podem estabelecer, previamente, as grelhas de avaliação específicas para 

as situações de integração, que servirão para a elaboração de uma grelha 

mais geral que terá como object ivos a definição dos critérios e a determi

nação dos princípios para ava liar o domínio da competência. 

Critérios e indicadores 

Os critérios exprimem uma qualidade específica da produção e reclamam 

indicadores que são os elementos a observar muito concretamente em 

cada produção para nos assegurarmos se os critérios são ou não domina

dos. É gera lmente necessário observar vários indicadores para ava liar um 

critério, sobretudo para aqueles que· são mais dependentes da subjectivi

dade do avaliador. Por exemplo, a evidência de informações para comuni

car, que constituirá um critério importante para aval iar a competência da 

comunicação, poderá ter os seguintes indicadores: o uso de cores, o 

emprego de palavras-chave, o recurso a um tamanho maior de caracteres. 

Critérios mínimos e critérios de aperfeiçoamento 

Precisados os critérios, é necessário determinar o seu grau de importância, 

classificando, por exemplo, os critérios em dois grupos: os que são essen

ciais, sobre a base dos quais se pode determinar o êxito ou o fracasso, e os 
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que são mais secundários, que não servem para determinar o êxito ou o 

fracasso, mas que são fundamentais para determinar o grau de aperfei

çoamento do trabalho do aluno, quando este passou a barra do que era 

minimamente exigido. A título de exemplo, a qualidade da ortografia ou 

a correcção da escrita não é o que permite dizer se o aluno é ou não com

petente para colocar boas questões de investigação. Contrariamente, se o 

aluno colocou questões pert inentes, o facto de ele as formular correcta

mente e sem erros constituirá um índice de aperfeiçoamento não negli

genciável. Estas duas categorias de critérios são chamados, na literatura 

sobre ava liação, critérios mínimos e critérios de aperfeiçoamento. 

Contributos para a prática da avaliação formativa 

A avaliação formativa tem por objectivo regular o processo de aprendiza

gem. Ela visa claramente uma progressão do aluno, mas também um maior 

envolvimento deste na sua formação. Ela faz parte integrante da aprendi

zagem, o que a diferencia da avaliação certificativa, que tem lugar no final 

de um percurso de formação. Que benefícios pode esperar obter um pro

fessor de História, desenvolvendo competências com a prática da avaliação 

formativa na aula? 

Desenvolver competências em História é também desenvolver o sentido da 

autonomia. A avaliação formativa e particularmente as actividades de 

auto-avaliação constituem, antes de mais, um meio privilegiado para 

atingir este objectivo (Paquay e Roegiers, 1999). 

Nas práticas curriculares, ava liar as produções - ter em conta os inúmeros 

critérios, red igir alguns comentários sobre os testes- exige um importante 

investimento. Para o professor, que é cada vez mais solicitado a ter em 

conta as dificuldades dos alunos e que, apesar disso, não pode estar em 

todo o lado ao mesmo tempo, a aprendizagem da auto-ava liação constitui 

uma aposta particularmente interessante. Instrumentando o aluno para 

que ele distinga os seus pontos fortes e as suas lacunas, o professor poderá 

aligeirar relativamente o seu trabalho de avaliação, aumentando a sua efi

cácia. 

É necessário saber, ainda, que forma dar à avaliação formativa, como orga

nizá-la e que condições respeitar para que ela seja verdadeiramente útil 

para o aluno e praticável para o professor, tendo em conta a sua disponi

bilidade e os constrangimentos da disciplina de História. 
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As modal idades da ava liação formativa são múlt iplas, não havendo, por 

isso, uma só maneira de a praticar. Como já referimos em anterior trabalho 

(Alves, 2004), ela pode ser muito informal, espontânea, quotidiana e reves

tir formas de que o professor não terá necessariamente consciência: 

chamar a atenção do aluno para aqu ilo que ele fez, respondendo à sua 

questão com outra questão, ou submetendo-lhe um novo exemplo, convi

dar um aluno a dar uma ajuda ao seu companheiro ... Pode, por outro 

lado, tomar uma forma mais organizada, mais instrumentada, mais pesada 

também, recorrendo a grelhas, por exemplo. As duas formas, a informal, 

sem o recurso a instrumentos, e a instrumentada, através do uso de 

grelhas, terão vantagens e desvantagens. As orientações que se seguem 

poderão ajudar o professor a criar as suas próprias condições de aprendi

zagem para a auto-avaliação: 

a) Especificar o que vai ser tido em conta para a certificação, ant es da acti

vidade de integração mas também no momento da actividade de ava lia

ção formativa. A imprecisão pode gerar insegurança no aluno que, convi

dado a enumerar ele próprio as suas lacunas, pode questionar-se se isto 

não será para o classificar. Na prática, a avaliação formativa colide, muitas 

vezes, com a ava liação certificativa. Por exemplo, se o professor achar que 

os seus alunos já tiveram oportunidade de treinar a selecção de informa

ções correctas, ele pode decidir registar o resultado obtido para este crité

rio na sua caderneta (avaliação certificativa) e recolher os resultados rela

tivos aos outros critérios a título de informação sobre a progressão do 

aluno (avaliação formativa). Neste caso, para evitar qualquer ambigui

dade, ele deverá precisar o melhor possível o que é objecto de uma avalia

ção certificativa. 

b] Definir claramente os critérios mínimos e de aperfeiçoamento, estes cri

térios, que constituem a base do procedimento, devem estar em relação 

com o enunciado da tarefa e com as orientações e defini-los claramente é 

um pré-requisito a qua lquer actividade de apropriação destes pelos 

alunos. Estes critérios perm item orientar a observação e reduzir a parte de 

subjectividade, quer do lado do aluno, quer do lado do professor. 
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c] Favorecer a apropriação dos critérios pelos alunos, ler uma grelha de 

avaliação com os alunos não chega. Estes têm necessidade de poder com

parar os pontos de vista. Submeter diferentes exemplos produzidos d 
' e 

preferência anónimos, ao olhar crítico dos alunos e dando tempo para 
05 

analisar constituirá um factor determinante para a apropriação dos crité

rios pelos alunos. 

d] Guiar o procedimento e assegurar o respeito pelas regras do jogo, 

relançando os comentários, permitindo a cada um de se exprimir sobre

tudo aqueles que tiveram maiores dificuldades, recusa ndo as chamadas de 

atenção inúteis e criando um ambiente que permita t i rar partido dos erros 

cometidos. 

As actividades da avaliação formativa permitirão, aos alunos, verificar 

quais são os critérios mais importantes que determinam o êxito da tarefa; 

compreender claramente as expectativas do professor; identificar os erros 

e compreendê-los e, ainda, aprender a auto-avaliar-se. 

Conclusão 

Dar uma forma concreta aos objectivos de aprend izagem enunciados no 

referencial legal e nos programas de História, é um dos objectivos das acti

vidades de integração. Esta operacionalização dos objectivos constituirá, 

em nosso entender, um utensíl io prático para o professor na concepção de 

situações que sejam simultaneamente complexas, integradoras, articula

das aos conhecimentos e isomorfas com outras situações destinadas a 

desenvolver a competência do aluno. Ao propor situações de integração 

por competências, o professor f icará, sem dúvida, melhor instrumentado 

para praticar uma ava liação repet ida da mesma competência e, desta 

forma, a dar tempo à aprendizagem, a praticar uma ava liação formativa e 

a evitar a armadilha de uma avaliação pontua l e única que não permit irá 

ao aluno mostrar tudo que ele aprendeu. 

Ao propor critérios transferíveis de uma situação de integração para a 

outra e grelhas de auto-avaliação construídas em função dos trabalhos 

realizados pelos alunos e testados n~s sequências de ava liação formativa, 
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poder-se-á tornar ma is explicito o contrato pedagógico que cada professor 

deverá estabelecer com a sua turma. Isto perm itir-lhe-á tornar a aval iação 

mais objectiva e evitar a armadilha de 'querer corrigir tudo, orientar tudo, 

sublinhar t udo', tentação que tem custos em tempo, mas que não torna as 

correcções mais transparentes. Este procedimento informará também o 

aluno sobre o que ele deve aprender, sobre os seus erros e sobre o caminho 

que ainda tem que percorrer. 

Temos consciência, todavia, que as propostas que fazemos não são uma 

panaceia para os problemas que enfrenta o professor, decorrentes da 

abordagem por competências. Permanecem ainda algumas questões, que 

nos atrevemos a antecipar e que apenas investigações, que se inscrevam 

numa óptica longit udinal, poderão encontrar algumas respostas, a saber: 

que progressão das competências do aluno se pode razoavelmente esperar 

e avaliar, tendo em conta a quase impossibilidade de implementar mais do 

que duas situações problema por ano e por competência? Quais são os fac

teres que favorecem ou, pelo contrário, dificultam a transf erência das 

aquisições do aluno de uma sit uação de integração para outra e de um ano 

para outro? Como esca lonar com eficácia a complexidade das famíl ias de 

situações de um ano para o outro, de maneira a garantir a progressão do 

aluno? 

P~ra além de elaborar provas integradoras, de expl icitar os critérios de 

ava liação das tarefas realizadas pelos alunos, de distinguir os saberes cer

t if icáveis dos outros, de inventariar certas condições que influenciam f avo

ravelmente a apropriação dos critérios pelos alunos, que outros cenários 

de avaliação certificativa serão desejáveis? 

Parece nos, por outro lado, pouco realista ou até mesmo irresponsável, 

propor um utensíl io de cert ificação sem modif icar as cond ições que 

afectam a organização da avaliação no interior das escolas: os horários, a 

classificação periódica, os exames ... 

As exigências cada vez maiores dos professores são a evidência da urgên

cia desta questão. 
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AULA OFICINA: DO PROJECTO À AVALIAÇÃO 

Isabel Barca> Universidade do Minho 

Introdução 

. • do senso comum, qualquer improviso Se encararmos o ensmo ao nlvel f " . I dos 
. . d t r o interesse super ICia 

criador poderá servir o objectlvo e cap a (1984) ao discutir os 
. · f ·t om 'arte' Lesne • 

alunos, desde que Isso seJ~ el o c d. d . de 1980 no mundo ocidental 
modelos pedagógicos dommantes na eca a . . sua 

d" . I não directivo e democrático), SIStematizou a 
(modelos tra ICiona ' . - ão da ló ica, métodos, 
análise recorrendo a uma conceptualizaçao em funç d" a~ educacionais 
avaliação e efeitos socia is de cada paradigma. Os para lgm • . 

d I de aula-conferencia pouco 
evoluíram nas últimas décadas e, se o mo ~ od. t " "dade falharam nos 

. • . ' • ticas' de na o Ire c lVI mudou as expenenCias roman , I ló-

.eus o~ect;vos e as P' opostas demo"átk~s ou cdstaUz~:amp::.:o:-;:co-
quio' ou aprofundaram-se numa perspectiva construtiVIS a. . te o 

nhecer algumas manifestações destes paradigmas, recorrendo as ca g -

rias util izadas por Lesne. d" ma tradicional 
O modelo de 'aula-conferência' proposto pelo para lg . h . 

d t t do verdadeiro con eCIbaseia-se numa lógica do professor como e en or 
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mento, cabendo aos alunos- por norma catalogados como seres que 'não 

sabem nada' , 'não pensam'- receber as mensagens e regurgitá-las correc-

tamente em testes escritos (figura 1). 

Paradigmas Educativos I modelo aula-conferência 

lógica 

saber 
estratégias e recursos 

avaliação 

efeitos sociais 

o aluno, tábua rasa 
o professor, conferencista e actor 

modelo do saber e do desvio 

'Magister dixit' 

aula conferência 

testes escritos 

produtos sociais 

figura 1 1 0 modelo de aula 1t ad1cional 

Entre os profissionais ligados à Educação, este modelo de aula expositiva 

não é já considerado pedagogicamente correcto, embora haja indíc~os de 

ser ainda largamente praticado (Pais, 1999). O modelo da 'pedagogia _por 

b
·ectivos' implementado ao longo de décadas nos estágios de ensmo, 

o J ' -
apesar dos seus excessos tecnicistas disseminou o princípio de que a ~cçao 
educativa, para ter alguma eficácia, precisa de ser planeada e orgamzada 

coerentemente para além da preparação dos conteúdos. E numa aborda-

em prescritiva que tenha em atenção as recomendações de um saber

~azer pedagógico herdeiro desse modelo, a concepção das aulas centrar-

, · t" ·d de de recursos e 'estratégias' a apresentar aos alunos, 
se-a na cna lVI a 
num cenário que raramente ultrapassa a sit uação de 'aula-colóquio' mais 

ou menos orquest rada(figura 2). 
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Paradigmas Educativos 1 modelo de aula-colóquio 

lógica 

saber 

estratégias e recursos 

avaliação 

efeitos sociais 

o aluno, objecto de formação a ser motivado 

o professor, planeador de recursos e gestor de 

diálogo 

modelo do saber multifacetado 

os media e as novas tecnologias 

auto-colóquio 

testes escritos e diálogos informais 

adores sociais 

figura 2 I o modelo de aula de insp1raçáo behavorista 

No modelo de aula-colóquio, o saber pode ser problematizado e parti

lhado, mas a atenção continua a centrar-se na actividade do professor e 

nos seus materiais de apoio, mantendo-se na sombra o cuidado a ter com 

as ideias prévias dos alunos e consequentes tarefas cognitivas a desenvol

ver por estes nas aulas. O pressuposto de que o conhecimento deve ser 

construído na aula pelos alunos é afirmado como mera retórica, sem con

cretização nem fundamentação empírica e sistemática. 

Ora se o professor estiver empenhado em participar numa educação para 

o desenvolvimento, terá de assumir-se como investigador social: aprender 

a interpretar o mundo conceptua l dos seu alunos, não para de imediato o 

classificar em certo/errado, completo/incompleto, mas para que esta sua 

compreensão o ajude a modificar positivamente a conceptualização dos 

alunos, tal como o construtivismo social propõe. Neste modelo, o aluno é 

efectivamente visto como um dos agentes do seu próprio conhecimento, 

as actividades das aulas, diversificadas e intelectualmente desafiadoras, 

são realizadas por estes e os produtos daí resultantes são integrados na 

avaliação (figura 3). 
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Paradigmas Educativos I modelo de aula-colóquio 

lógica 

saber 

estratégias e recursos 

avaliação 

efeitos sociais 

o aluno, objecto de formação a ser motivado 

o professor, planeador de recursos e gestor de 

diálogo 

modelo do saber multifacetado 

os media e as novas tecnologias 

auto-colóquio 

testes escritos e diálogos informais 

actores sociais 

figura 2 1 o modelo de aula de ins1>~raçao behavonsta 

No modelo de au la-colóquio, o saber pode ser problematizado e parti

lhado, mas a atenção continua a centrar-se na actividade do professor e 

nos seus materiais de apoio, mantendo-se na sombra o cuidado a ter com 

as ideias prévias dos alunos e consequentes tarefas cognitivas a desenvol

ver por estes nas au las. O pressuposto de que o conhecimento deve ser 

construído na aula pelos alunos é afirmado como mera retórica, sem con

cretização nem fundamentação empírica e sistemática. 

Ora se o professor estiver empenhado em participar numa educação para 

o desenvolvimento, terá de assumir-se como investigador social: aprender 

a interpretar o mundo conceptua l dos seu alunos, não para de imediato o 

classificar em certo/errado, completo/incompleto, mas para que esta sua 

compreensão o ajude a modificar positivamente a conceptualização dos 

alunos, tal como o construtivismo socia l propõe. Neste modelo, o aluno é 

efectivamente visto como um dos agentes do seu próprio conhecimento, 

as actividades das aulas, diversificadas e intelectualmente desafiadoras, 

são realizadas por estes e os produtos daí resultantes são integrados na 

avaliação (figura 3). 
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>cruzar as fontes nas suas mensagens, nas suas intenções, na sua 

validade; 

> seleccionar as fontes com critérios de objectividade metodoló

gica, para confirmação ou refutação de hipóteses descritivas e 

explicativas. 

11 Compreensão contextualizada 

>entender- ou procurar entender - situações humanas e sociais 

em diferentes tempos, em diferentes espaços; 

> relacionar os sentidos do passado com as suas próprias atitudes 

perante o presente e a projecção do futuro; 

> levantar novas questões, novas hipóteses a investigar- o que 

constitui, em suma, a essência da progressão do conhecimento. 

111 Comunicação 

> exprimir a sua interpretação e compreensão das experiências 

humanas ao longo do tempo com inteligência e sensibilidade, 

utilizando a diversidade dos meios de comunicação actua lmente 

disponíveis. 

Para acompanhar a mudança conceptual dos alunos tendo como alvo o 

desenvolvimento destas competências, as tarefas a realizar nas aulas têm 

de ser claramente explicitadas. Imaginar a aula em concreto, a priori, é 

fundamental para o sucesso em termos de perspectivação das aprendiza

gens a promover. E esse planeamento, passando pela organização de 

recursos e tarefas, deveria caber ao grupo de História, colegia l mente. 

Os planos de aula são naturalmente integrados em planos mais abrangen

tes, os planos anuais, de período ou de unidade, e todos eles, para serem 

coerentes com as propostas curriculares actuais, precisam de ser organiza

dos com um enfoque nas competências a desenvolver e não nos conteúdos 

a 'dar'. Por conseguinte, também os 'planos de médio prazo' deveriam ser 

orientados na perspectiva de competências a privilegiar e não na da 

'unidade didáctica', que configura um enfoque nos conteúdos. A imple

mentação do currículo de História em Inglaterra constitui um exemplo de 

consistência na aplicação desta nova filosofia (DEE, 1999). Os grandes alvos 

de aprendizagem (attainment targets) referem-se ao desenvolvimento de 
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competências - no domínio de cronologia, conhecimento e compreensão 

de temas em âmbito e profundidade, interpretações da História, pesquisa 

histórica (interpretação de fontes) e comun icação - e são apresentados 

numa progressão de complexidade ao longo da escolaridade obrigatória. 

No planeamento das aulas, as tarefas são organizadas de forma 'cirúrgica', 

em sequências de ensino por cada uma das competências. Isto é, durante 

um primeiro bloco de aulas, decide-se t rabalhar, por exemplo, sobre a 

competência de uso de fontes e, para isso, organizam-se os materiais rela

tivos aos primeiros temas do programa em função dos níveis desejados; os 

blocos de aulas seguintes terão a atenção centrada, sucessivamente, nas 

competências de compreensão e de interpretação, regressando-se, a 

seguir, ao tratamento da competência de uso de fontes. 

Desta forma, promove-se uma aprendizagem mais sistemática e, se for rea

lizada com cuidado, não compromete a aquisição de conhecimentos 

básicos sobre cada um dos temas. 

O planeamento das actividades de aula pode ser mais ou menos forma l, 

mais ou menos minucioso, de acordo com o nível de organização prévia do 

trabalho, do stock de materiais existente e da experiência do professor. o 
formato dos planos, mais 'grelhado' ou mais corrido, tem de ser ajustado 

ao pensamento do professor e só interessa na medida em que serve uma 

boa execução da aula. O seu conteúdo, isto é, o conteúdo da forma, é 0 

mais importante, na medida em que deve respeitar a proposta de desen

vo lvimento de competências apresentada nos documentos legais (sem 

esquecer o respeito pelos temas programáticos). O 'plano', qualquer que 

seja o formato que assuma, numa perspectiva de construtivismo social 

representa um projecto que procura antecipar as vertentes hoje requeri

das numa aula, em termos de competências a focal izar, conteúdos temáti

cos a operacionalizar em questões problematizadoras e consequentes 

experiências de aprendizagem, sem esquecer a avaliação contínua, e por 

vezes formal, das tarefas. Assim, é desejável atender às seguintes verten

tes: 

> Levantar e trabalhar de forma diferenciada as ideias iniciais 

que os alunos manifestam tacitamente, tendo em atenção que 

estas ideias prévias podem ser mais vagas ou mais precisas, mais 

alternativas à ciência ou mais consentâneas com esta. i 
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> Propor questões orientadoras problematizadoras, que consti

tuam um desafio cognit ivo adequado aos alunos em presença, e 

não apenas um simples percorrer de conteúdos sem significado 

para os jovens. 
> Desenhar tarefas adequadas ao desenvolvimento das compe-

tências em foco, que ultrapassem uma interpretação linear das 

fontes ou a compreensão simplista de uma qualquer versão his· 

tórica sobre o passado. 
> Integrar as tarefas em situações diversificadas, não esquecendo 

a potencialidade de os alunos trabalharem em pares ou indivi

dualmente, oralmente e por escrito. 

> Avaliar qualitativamente, em termos de progressão da apren

dizagem, 0 nível conceptual dos alunos, em vários momentos 

da(s) aula(s). 

A figura 4 apre~enta um exemplo de plano de aula que procura antecipar 

mentalmente o desenrolar de uma aula-oficina em História, de inspiração 

construtivista, que respeite as vertentes acima enunciadas. 
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PROJEGAR UMA AULA 

Competência a focalizar 

Visão geral do tema da aula 

Principais conceitos e questões-orientadoras 

Experiências de aprendizagem 

1° Momento 

Levantamento de ideias dos alunos: Tarefas (questões e recursos) tipo d . , e 
comunrcação e estratégias (trabalho escrito oral ou outro em • , grupo-
turma, trabalho individua l, de pares ou de grupos) 

Desenvolvimento 

Tar~fas (questões e recursos), t ipo de comunicação e estratégias (trabalho 

escrrto, oral ou outro, em grupo-turma trabalho indr·vr·du 1 d ' a , e pares ou de 
grupos) 

Síntese 

Tar~fas (questões e recursos), tipo de comunicação e estratégias (trabalho 

escrrto, oral ou outro, em grupo-turma trabalho ind·rv·rdual d ' , e pares ou de 
grupos) 

Gestão do tempo 

Avaliação 

figlJra 4 I Plano de aula-of1ona para o desenvolvimento de competencios em 1 hstóna 

E~ta. p.roposta é consentânea com os princípios de aprendizagem em 

Hrstorra que advêm da investigação neste domín io (Lee 2001· 8 rt , , a on, 
2.0~ 1; VanSiedright, 2002; Ashby, 2003). Listam-se aqui alguns desses prin
crpros: 
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I > É possível que as crianças compreendam a História de uma 

forma genuína, com algum grau de elaboração, se as tarefas e 

os contextos concretos das situações em que forem apresenta-
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dos tiverem significado para elas. 

11 > Os conceitos históricos são compreendidos gradualmente, a 

partir da relação com os conceitos de senso comum que o sujeito 

experiencia. O contexto cultural e os media são fontes de conhe

cimento que devem ser levadas em conta, como ponto de 

partida para a aprendizagem histórica. 

111 > Quando o aluno procura explicações para uma situação do 

passado à luz da sua própria experiência revela já um esforço de 

compreensão histórica. Este nível de pensamento poderá ser 

mais elaborado do que aquele que assenta em frases estereoti

padas, desprovidas de sentido humano. 

IV > O desenvolvimento do raciocínio histórico processa-se com 

oscilações e não de uma forma invariante. Tanto crianças como 

adolescentes e adultos poderão pensar de uma forma simplista, 

em determinadas situações, e de uma forma mais elaborada 

noutras. 

V> Interpretar o passado não significa apenas compreender uma 

versão acabada da História que é reproduzida no manual ou 

pelo professor. A interpretação do 'contraditório', isto é, da con

vergência e divergência de mensagens, é um princípio que 

integra o conhecimento histórico genuíno. 

Concretizar uma aula-oficina 

A concretização efectiva dos princípios apontados para uma 'aula-oficina' 

pode ser apoiada por materia is já utilizados em ambiente de investigação. 

O levantamento de ideias tácitas dos alunos no momento inicial da aula, 

que numa situação de rotina é feito informalmente, pode também assumir 

um carácter mais sistemático como o exemplo que se apresenta, integrado 

na experiência realizada por Fernandes, Gago, Morais e Sardoeira (2000), 

no âmbito do trabalho desenvolvido na disciplina de Metodologia de 

Ensino da História, do curso de Mestrado em Supervisão Pedagógica em 

Ensino da História (SPEH). A experiência foi implementada em aulas de go 

e 11° anos (figura 5). 

139 



PARA UMA EOUCA,y\ 
O HISTÓRJCA DE QUAUOAOE SUfERVISAO PEDAGOGicA 

FICHA DE 'I'RABALBO 

1- Explica por palavras luu os seguintes conceitos: 

I ' MOMENTO 

.J~·~:· i DO~ 

figura 5 I ficha de ex li · 
I oraçao de ldeias táCitas acerca do conceito 'Reforma· 

O desenvol · 

Ano....!:_ 

Vlmento da competência de i -
ao longo da aula pod . . nterpretaçao de fontes, em tarefas 

' e 1nsp1rar-se também · . 
No estudo atrás ref 'd nas InVestigações já realizadas. 

en o, os alunos trabalh 
fontes representand . aram sobre um conjunto de 

o posturas d1vergent . 
História sobre o es assumidas por actores da 

mesmo assunto 
Concílio de Trento - I . d - excertos de textos de Lutero e do 

a em e um map . 
cionados, sobre conflit l'd d _a •. Imagens e textos com elas rela-
f ua I a e religiosa actua l P 
ontes, apresentara ·- . ara cruzar essas 

m um gUiao de questões 
pares (figura 6). , a resolver em grupos de 
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1] Responde, com o teu (tua) parceiro( a), às seguintes questões: 

1 .1] Os autores dos documentos 1 e 2 concordam ou discordam em relação 

a quem tem o direito de interpretar as Escrituras? Justifica a tua resposta. 

1.2] Consideras que os autores dos documentos 1 e 2 têm alguma seme

lhança em relação às suas crenças religiosas? Justifica a tua resposta. 

1.3] Achas que o autor do documento 2 tem a mesma visão do modo como 

o homem deve ser bom que o autor do documento 1? Justifica a tua res

posta. 

1.4] Segundo o teu ponto de vista, as imagens 1 e 2 têm alguma relação 

entre elas no que diz respeito à intolerância e repressão religiosas? 

Justifica a tua resposta. 

2] Do confronto de ideias com o teu (tua) parceiro(a), expõe, oralmente, 

ao grupo/turma as conclusões a que chegaram. 

figura 6 I Tarefa sobre interpretação cruzada de fontes 

Outros estudos utilizaram tarefas desafiadoras que podem também inspi

rar as aulas de História : vejam-se as que foram apresentadas por Gago 

(2001) sobre a uti lização de narrativas de mensagem diversificada, por 

Ribeiro (2002) sobre a utilização de artefactos arqueológ icos, por 

Gonçalves (2003) sobre trabalho com a internet, ou por Sardoeira (2003) 

sobre o uso da televisão na aprendizagem da História. 

A avali~ção sistemática das aprendizagens é fundamental. No que respeita 

à evolução das ideias dos alunos entre o momento inicial e o momento 

f inal da intervenção educativa em foco, poderá fazer-se um exercício de 

análise de mudança conceptua l como o que tem sido realizado em expe

r iências no âmbito do mestrado em SPEH. Apresenta-se, a t ítu lo de 

exemplo, o resultado da análise do trabalho já referido sobre ideias acerca 

da Reforma cristã no séc XVI, nos Gráficos 1 e 2. Sem pretensões de esta

belecer uma relação firme de causa e efeito, a análise dos resultados no 

Momento Inicial e no Momento Final sugere a diminuição de conceitos 

alternativos e a predominância de conceitos históricos no f inal da expe

riência. 
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Comparação dos dois Momentos do Q t " . 
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. . n tse comparativa de tdeias d 

dots momentos da experiência e alunos de 8" ano acerca do conceito 'Ref , 
orma. nos 

Uma tendência q . 
. . ue se manifesta na ava liação nor 

Utilizar critérios reduto d mal de testes consiste em 
res e certeza (certo ver. 

de informação (completo ver. . sus errado) e de quantidade 
. sus mcompleto) uma d ' . 

reglsto de factualidad . ' lcotomla válida para o 
. e mas questionável em it . 

Conceitos de relatividad b. . . ens mais elaborados. 
e e o JectJVIdade crítica vieram complex·f· 

1 1car os 
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critérios sobre a verdade científica, e hoje, poderemos avaliar os conheci

mentos como mais ou menos válidos: científicos, aproximados, de senso 

comum ou alternativos. Na experiência concreta acima descrita, as ideias 

dos alunos foram agrupadas em quatro categorias: vazias, tautológicas, 

alternativas e históricas, mas estas últimas podem ser analisadas a um crivo 

mais fino, conforme sejam menos ou mais adequadas, menos ou mais con

textualizadas. Esta visão gradua l é importante no que diz respeito à ava

liação formativa, se queremos valorizar pontos de partida diferentes e 

assim promover uma progressão individualizada dos alunos. E, como diz 

Peter Lee, a aprendizagem deve ser considerada gradual, por vezes osci

lante. Não é uma questão de tudo ou nada ... 
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O CONCEITO DE RENASCIMENTO: 

UMA EXPERI~NCIA EDUCATIVA COM ALUNOS DE 8° ANO 

Arminda Ferreira, Celeste Dinis, Eduarda Leite & Fátima Chaves 

Universidade do Minho 

Introdução 

O presente trabalho insere-se numa proposta de experiência educativa em 

contexto de sala de aula, tendo como referência o modelo construtivista e 

como objectivos conhecer as ldeias Tácitas dos alunos acerca do Conceito 

de Renascimento, através de um processo de reflexão sobre as práticas 

educativas. 

Trata-se de uma experiência de investigação-acção no domínio da cogni

ção histórica, relativamente à construção científica do conceito de 

Renascimento, inserido na sub-unidade didáctica 'Novos Valores Europeus: 

O Renascimento e a Formação da Mentalidade Moderna'. Para tal, foi for

mulada a seguinte questão: 

[1) Trabalho efectuado no âmbito da disciplina de Metodologia do Ensino da História, 

Mestrado em S.P.E.H. 
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Que concepções têm os alunos acerca do conceito de Renascimento? 

Esta experiência educativa não descurou o facto de os alunos operarem ao 

nível conceptual de uma forma bem mais complexa do que alguns 

modelos de ensino defendem. Esta experiência em sa la de aula, para além 

de constituir um estudo empírico, contemplará uma nova forma de apren

dizagem que considera todo o saber anteriormente adquirido pelos 

alunos, bem assim como todo o seu potencial cultural adquirido nas situa

ções vivenciadas mais díspares. 

O problema em questão envolveu duas turmas do go ano de escolaridade 

de dois meios culturais e sócio-económicos diferentes (urbano e rural), a 

saber: Escola do Ensino Básico de 2° e 3° Ciclos de João de Meira, em 

Guimarães, e a Escola do Ensino Básico do 2° e 3° Ciclos de Cabeceiras de 

Basto. Este trabalho pretende ser mais um contributo para a compreensão 

das concepções dos alunos em História . 

Método do Estudo 

Desenho de Estudo 

Trata-se de uma experiência educativa no domínio da cognição histórica. 

Optou-se por uma metodologia com contornos de investigação-acção, já 

que esta tipologia de investigação designa que a mesma se realize in loco, 

com vista a conhecer um problema concreto localizado numa situação 

imediata. Utilizaram-se diversos instrumentos, mas não poderá afirmar-se 

que todo o processo, realizado em tempo curto, foi controlado passo a 

passo. Esta tipologia de investigação aponta para a possibilidade de os 

resultados do estudo serem traduzidos em modificações e ajustamentos, 

de modo a melhorar a organização. 

A implementação do estudo, em contexto de sala de aula, teve lugar em 

duas turmas do go ano de escolaridade, de dois meios cu lturais diferentes: 

urbano (Guimarães) e rural (Cabeceiras de Basto), e desenrolou-se ao 

longo de três aulas, tendo a primeira aula a duração de noventa minutos, 

a segunda quarenta e cinco minutos e a terceira noventa minutos. 

A questão de investigação que norteou o estudo foi a seguinte: 
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Que concepções têm os alunos acerca do conceito de Renascimento? 

a] Quais os processos operativos dos alunos na construção de um conceito 
histórico? 

b] Que metodologias a adoptar numa aula de História orientada para a 

mudança conceptual? 

Processo da experiência no terreno 

A experiência em contexto da sa la de aula inseriu-se na Sub-unidade 

Didáctica do 8° ano de escolaridade: Novos Valores Europeus - O 

Renascimento e a Formação da Mentalidade Moderna. Num primeiro 

momento, procedeu-se à construção de uma Ficha de Trabalho Individual 

- Ficha das ldeias Tácitas - no sentido de se conhecerem as ideias que os 

alunos têm a priori sobre o conceito em análise. 

Na construção da Ficha das ldeias Tácitas foram ponderados alguns aspec

tos, já que se pretendia que os alunos se exprim issem livremente sobre o 

conceito proposto, de forma a comunicarem as ideias já adquiridas na 

aprendizagem informal. Tendo em conta o público-alvo - tratava-se de 

alunos do go ano de escolaridade - que teriam, à partida, uma reduzida 

experiência de aprendizagem formal relativamente ao conceito de 

Renascimento, optou-se por colocar apenas uma única questão aberta. 

No final da unidade temática anterior ao Renascimento, foi solicitado aos 

alunos que preenchessem a Ficha das ldeias Tácitas. 

Após este registo e uma análise global das respostas dos alunos, foi elabo

rada uma categorização das diferentes ideias apresentadas tendo em con

sideração dois níveis de ideias: Conceitos Alternativos e Conceitos 

'Históricos'. Dentro de cada nível surgiram respostas com padrões diferen

ciados. Assim, a equipa de traba lho subdividiu os Conceitos Alternativos 

em duas sub-categorias - Conceitos Subjectivos e Conceitos do Senso

Comum - e os Conceitos 'Históricos' em: Conceitos Aproximados e 

Conceitos 'Científicos'. 

Após a detecção e categorização das ldeias Tácitas dos alunos, foi necessá

rio projectar experiências de aprendizagem adequadas à mudança ou ao 

aprofundamento das ideias encontradas. O primeiro passo consistiu em 

promover a clarificação e problematização das mesmas, em grupo-turma. 
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Figura 1 
EXPLORAÇÃO DAS IDEIAS TÁCITAS DOS ALUNOS 
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EXPLORAÇAO DAS IDEIAS TÁCITAS DOS ALUNOS 
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Assim, foram apresentadas em transparência as ideias expressas pelos 

alunos acerca do Renascimento, bem como um conjunto de recursos ilus

trativos dessas mesmas ideias: (Re)Nascer do Sol; (Re)Nascer da Natureza· 

Ressurreição; Renascimento da Cultura. Iniciou-se, então, uma fase de dis~ 
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cussão e partilha das ideias t ácitas, em grupo/turma, com o apoio dos 

recursos referidos (ver figuras 1 e 2). 

Esta fase de discussão e parti lha de diferentes concepções correspondeu ao 

primeiro desafio concep

tual nos alunos, uma vez 

que provocou o confl ito 

das ideias inicia is dos 

mesmos, clarificando-se 

algumas concepções e 

levantando algum para

doxo em relação ao signi

ficado histórico de Renas

cimento. Após esta fase 

do trabalho, passou-se a b Ih 
tra a o em grupo 

uma formulação provisó-

ria dos conceitos, através da avaliação oral. 

trabalho ern pares 

A partir da formulação provisória dos conceitos, optou-se por tarefas quer 

individuais, quer em grupo de pares e grupos de quatro/cinco alunos, para 

proporcionar um confronto minimamente sistematizado entre as ideias 

apresentadas e uma conceptualização histórica fundamentada. Em Fichas 

de Trabalho onde foram inseridos documentos históricos escritos, docu

mentos iconográficos para a exploração e interpretação cruzada, assim 

como ret roprojecção de imagens, os alunos clarifica ram algumas ideias de 

senso-comum e foram construindo o conceito científico de Renascimento. 

Pretendeu-se, desta forma, suscitar um trabalho autónomo e interactivo 

entre os alunos, já que os mesmos trabalharam em equipas heterogéneas, 

assumindo um papel activo e co-responsabilizando-se pela sua própria 

aprendizagem, mas apoiados pela professora. 

Após as tarefas proporcionadas pelas diferentes Fichas de Trabalho, proce

deu-se (ficha a ficha) à sua correcção oral, em grupo/turma, possibilitando 

uma nova formulação provisória dos conceitos através da avaliação oral, 

confrontando as ideias apropriadas pelos alunos com as ideias iniciais, para 

atender ao tipo de construção do conceito histórico. 

Para uma síntese conceptual, os alunos realizaram em trabalho de grupo 

uma tarefa que consistiu na exploração, interpretação e análise de um 

conjunto de fontes apresentadas sob a forma de cartões, para identifica-
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ção de épocas históricas e conceitos associados às mesmas, registando as 

ideias numa ficha de trabalho (anexo 1). Esta ficha foi corrigida em grupo

turma e posteriormente feito um esquema-síntese, no quadro negro, com 

a colaboração dos vários grupos de trabalho. 

Finalmente, os a_ lunos preencheram novamente a Ficha das ldeias 

Tácitas fornecida no primeiro momento, sobre o conceito de 

Renascimento. Aqui, a equipa acrescentou um conjunto de questões de 

auto-reflexão numa ficha de Metacognição (anexo 2), para que os alunos 

se pronunciassem sobre a experiência de au la-oficina e sobre as aprendi

zagens operadas. 

Para estas aprendizagens, teve-se em conta as Competências Históricas, 

preconizadas no documento do Ministério da Educação - Departamento 

do Ensino Básico, privilegiando-se a utilização de fontes históricas essen

cialmente primárias e a compreensão histórica (temporalidade, espaciali

dade e contextualização), sem descurar a comunicação em História. 

Ao longo desta experiência educativa, pretendeu-se levar os a lunos a 

levantar questões e hipóteses explicativas, propiciando um ambiente de 

debate, fundamentando-se em fontes diversificadas. 

As concepções dos Alunos acerca do conceito de Renascimento 

Apresentam-se aqui alguns dados obtidos a partir da análise das respostas 

dos alunos à ficha das ldeias Tácitas, preenchida no início e no final da 

experiência educativa. 

Análise qualitativa das ideias tácitas dos alunos 

A categorização das ideias tácitas dos alunos integrou dois níveis: 

Conceitos Alternativos (estes sub-divididos em duas sub-categorias -

Conceitos Subjectivos e Conceitos do Senso-Comum) e Conceitos 

'Históricos' (sub-categorizados em: Conceitos Aproximados e Conceitos 

'Científicos'). 

As respostas dos alunos - quadro 1 e 2 (anexo 3), no primeiro momento 

(ideias a prion) situaram-se essencia lmente nas categorias Subjectiva e de 

Senso-comum, reflectindo o seu grau de conhecimentos nesta fase da 

experiência, ainda muito incipientes e diluídos, do ponto de vista histórico. 

No caso da categoria 'Subjectivos' consideraram-se os conhecimentos que 

se afastam do conceito substantivo em questão. 
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De forma a ser fetta um I os nas Fichas das tdetas 
r as respostas dos a un 

necessidade de compara 'ência (inicial e fina\). 
Tácitas nos dois momentos da expen t ve por base os conteúdos 

. s dois momentos e 
A categorização fetta para o 
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programáticos: Características do Renascimento - Ciênciaffecnologia, 

Mentalidade/Cultura e Arte -, bem assim como a competência relativa à 

Compreensão Histórica, nas dimensões de Contextualização, Tempora

lidade e Espacia lidade. 

Procedeu-se, desta forma, à elaboração de dois quadros de análise, 

onde foram inventariadas e sistematizadas as respostas dadas pelos alunos 

acerca do conceito em estudo. 

Após a análise comparativa dos dados constantes nos quadros 3 e 4, cons

tatou-se globalmente uma mudança conceptual nos alunos. No primeiro 

momento, a maior parte dos alunos não referiu quaisquer características 

do Renascimento, nas respectivas categorias, e quando o faziam, as 

mesmas apareciam de uma forma muito sumária, praticamente sem con

teúdo, demonstrando conhecimentos muito incipientes acerca do con

ceito. No momento final, é visível que os alunos são já detentores de um 

grande número de saberes, saberes estes, que foram eventua lmente sendo 

construídos ao longo das várias au las. 

Assim, a Ana, da Escola Básica do 2° e 3° Ciclos de João de Meira, na Ficha 

de Levantamento das ldeias Tácitas respondeu o seg uinte sobre o 

Renascimento, 

O Renascimento é começar tudo do zero para uma cultura mais eficaz 

para uma nova política. Com novas leis. Sem guerra, sem morte, e com 

liberdade para todos sem excepção. 

e na Ficha de Auto-Reflexão respondeu, 
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Agora que sei mais sobre o Renascimento, sei que o Renascimento é 

diferente de Ressuscitar. 

O Renascimento é passar para uma nova Idade, a Idade Moderna. 

Saímos de uma Idade supersticiosa que era comandada pela religião, o 

Clero, que não deixava a Medicina e as outras ciências avançar. Depois 

de passarmos para a Idade Moderna, o Homem avançou na Medicina 

podendo curar as pessoas doentes, com cirurgias, puderam estudar o 

corpo humano, compararam a fis io logia dos animais com a do Homem. 

O Homem tornou-se mais culto, conhecedor de novas ciências, novos 

estilos de vida e também uma nova arte, porque com o avanço da 

Medicina o Homem conheceu como era constituído o nosso corpo, que 

.-

1 

rf "tas com mais · ais pe ea • 
lturas eram featas m 

. rte as escu 
influenCIOU a a ' . 

da comunaca-
curvas. te foi o avanço da imprensa, 
E um aspecto muito i~portan tre si através de cartas, para saberem o 

ão os povos comunacavam en 
ç ' nos outros países. 
que se passava 

. d 8 to referiu 
. . o e 3o Ciclos de Cabeceiras e as , 

d 
. da Escola BasiCa do 2 AAn re1a, . 

na Ficha das ldeias Tácitas inicial que. 

morto e renasceu, 
1 0 que estava 

. lgo que renasce, a g 
O Renascimento e a 

e renasceu. AI 0 que 
ou seja, nasceu, morreu . d e agora já nos lembramos. g 
Alguma coisa que estava esqueCI a 

valoriza o Homem 
e a Natureza. 

A mesma aluna na 
Ficha de Reflexão referiu: 

. I XV Foi espalhada 
Itália (Florença) no secu o . . elos 

Renascimento começou em_ por toda a Europa, e depoas p 
ela amprensa, 1 foram 

las universidades e p . r de uma nova cu tura, 
pe . nto e 0 renasce 
restantes países. Rena~ca~de de Clássica para a Idade Moderna. 

· Antagua a buscar aspectos a 

. ·,as características do 
I adas as var . 

d surgem e enc · Mentah-
Nas respostas da as, nível da CiênciatTecnologla, -

meadamente ao .. . a preocupaçao 
Renascimento, no t mpo que sobressai la 

d Arte ao mesmo e Movimento 
dade/Cultura e a ' . es aço e no tempo, o . 

m contextuahzar, no p b . m vocabuláno novo, 
dos alunos e I os aplicam tam e .. 

ntista. Nas respostas, os a un conhecimentos adqulndos 
Renasce · como em d 
em conhecimentos novos bem ass~m "á maior complexidade e um grau e 

. rmente As suas respostas tem I 
anteno · m 
elaboração mais elevado. - do conceito, gerou-se nos alunos u 

do processo de construçao . . ue iam sendo adquí-
Ao longo . T. citas iniCiaiS e as q 

. "tivo entre as \delas a .t Contudo, dois alunos 
confhto cognl . . ão do concel o. 

. omento da intenonzaç . d Basto mantiveram as 
ridas, ate ao m . I de Cabeceiras e 

d 2o e 3o (lc os 
da Escola Básica o 

· · · ntamento que 0 
"d ias tácitas iniciaiS. a Ficha de Leva 
' e I a aluna Melanie, refere n 
por exemp o, 

Renascimento é: 
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Eu penso que seja o renascimento da História acerca da civilização dos 
romanos que passou a chamar-se o Renascimento. 

e na Ficha de Verificação, a mesma aluna refere que: 

o renascer de uma nova cultura, da vida da natureza E' ai ' · go que morre 
e renasce. 

Assim, como podemos verificar, não se registou mudança conceptual, no 
que a esta aluna diz respeito. 

Análise quantitativa 

Os re~u ltados da experiência educativa sobre o conceito substantivo em 

questao - Renascimento- foram quantificados atrave's de gr ' f' a Kos, para 
cada uma das escolas onde decorreu a experiência educativa, de forma a 

compara rmos e ana lisarmos as respostas dos a lunos a's , . -vanas questoes 
apresentadas. Relativamente à primeira e à última F'lch d ld . , . a as e1as Tac1tas 
foram construídos gráficos distintos para cada uma das f ichas e relativas a 

cada uma ~as escolas ou turmas em estudo: um referindo as Características 

do Re.nasCimento e outro contemplando a Contextualização- Localização 
EspaCio-Temporal (exemplo: gráfico 1). 

Conclusão 

A rea lização do presente estudo, proporcionou-nos uma experiência 

pessoa l e profissiona l enriquecedora dado não ter 'd 
' SI o meramente um 

trabalho t eórico, mas essencialmente com incidêncl·a pra't·l 
d I 

ca em contexto 
e sa a de aula. 

A.~etodolo~ ia utilizada de trabalho em equipa permitiu a troca de opi

nlo~s, a partilha de experiências e o abrir das nossas salas de aula à obser

vaçao de outras mestrandas, com a consequente análise e reflexão indivi

dual/grupo.O trabalho partilhado desde o início, sem grandes divisões de 

tarefas, perm it iu uma visão holística e um trabalho ma·ls . d ennquece or e 
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25 

20 

15 • CiénciaiTecnologia 
• Mentalidade/Cultura 

• Arte 
10 

5 

gráfico 1 I ideias substantivas sobre Renascimento 

sólido. A única distinção de tarefas baseou-se no facto de duas das inter

venientes serem aplicadoras (dado a experiência ter sido feita nas suas 

turmas) e as outras mestrandas, observadoras. Estas, acompanharam a rea

lização da experiência, gravando, registando por escrito e fotografando as 

respectivas aulas. Os registos dos diferentes momentos da experiência -

concretamente a videogravação- permitiram uma «audioscospia» va liosa, 

contribuindo para enriquecer o processo de reflexão individual/grupo, 

acerca das práticas educativas, sobre o processo ensino - aprendizagem, 

ajudando a elaborar as conclusões deste estudo. 

A experiência em questão revestiu-se de grande interesse pelo facto de, 

nas práticas lectivas, se aplicarem frequentemente metodologias pseudo

construtivistas. Ainda que se utilize com a lguma frequência aspectos que 

podem sugerir o modelo construtivista, ta i acontece ao nível intuit ivo, sem 

assumir-se a exploração e ava liação sistemática das aprend izagens. A nossa 

construção do saber saiu reforçada e ficou-nos a vontade de aperfeiçoar 

esta metodologia. 
Esta experiência educativa permitiu-nos a inda analisar a mudança concep

tual operada nos alunos, re lativamente ao conceito substantivo em estudo 

- Renascimento-, bem assim como submeter os mesmos a um processo de 

metacognição, no qual estes tiveram de reflectir sobre a metodologia 

usada neste processo de ensino aprendizagem e os momentos das aulas 

que mais ou menos lhes agradaram. Os alunos tomar~m consciência de 

que o enfoque dado as suas ideias é importantíssimo para o sucesso edu

cativo. As aulas tornaram-se mais envolventes e os alunos ma is curiosos, 
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parecendo apurar o seu espírito crítico, motivando-os para a construção do 

conhecimento. 

Se para os alunos houve uma tomada de consciência da mudança concep

tual, para nós docentes, esta mudança também se fez sentir, uma vez que 

nos sentimos envolvidas no mesmo processo, partilhando com eles esta 

experiência construtivista, permitindo-nos reflectir sobre as nossas práticas 

educativas. 

Ao longo de todo o processo, fomos confrontadas com as nossas ideias 

tácitas e fundamentámo-nos com bibliografia adequada, no sentido de 

aplicar o modelo construtivista na sala de aula de uma forma cada vez mais 

sistemática e flexível, tendente a melhorar o processo ensino-aprendiza

gem. 

Assim, só através da interrogação, reflexão e construção sistemática por 

parte dos docentes ocorrerá a deslocação do paradigma na educação para 

uma linha verdadeiramente construtivista. Esta apresenta-se como um 

modelo aberto, dinâmico, maleável e incompleto, porque em constante 

construção, afastando-se da planificação linear ou da pedagogia por 

objectivos. É, por isso, incompatível com o modelo de planificação linear. 

Por último, queremos referir que com o presente trabalho, mais do que 

apresentar um 'guião de receitas', pretendemos tão somente dar a conhe

cer uma experiência educativa que poderá ser de alguma utilidade para a 

prática docente. 

Bibliografia 

ANTUNES, Fernando Luís; CARVALHO, Manuel Amaro; SILVA, Paulo 

Azevedo (1995). O Jogo Didáctico na Aula de História, Cadernos 

Pedagógico- Didácticos. Lisboa: APH. 

ARENDS, Richard I. (1995). Aprender a Ensinar. Editora McGraw-Hill de 

Portugal. 

Atlas da Europa. A Geografia do Continente através dos Tempos (2001). 

Lisboa: Jornal O Público, 3• Edição. 

BALANCHO, Maria José S.; COELHO, Filomena Manso (1992). Motivar os 

alunos: criatividade na relação pedagógica, conceitos e práticas. 

Porto: Texto Editora. 

0 CONcErTo Df RENAS{ 
IMfNTO: UMA fXPERIE'f.K:IA EOUCATIV: 

~COM AlUNOs DE 8.• "H<l 

BARCA, Isabel (2000). 
. Perspectivas em Educa - . , . 

Pnmeiras Jornadas lnte . . çao HJstonca. Actas das 
. rnaoonats de Educa ã . , . 

CEEP, Universidade do Minha ç o Htstonca. Braga: 
BARCA, Isabel· BASTO . 

, S, M. Cristina; CARVALHO 
Formar Opinião A , Jorge Brandão (1998) 

. , na ufa de História C d . 
Dldacticos. Lisboa: A.P H . a ernos Pedagógico -

BARCA, Isabel· GAG . . 
' O, Marília (2000). De Pe u . 

Formar opinião na I . .q enmo se Aprende a Pensar. 
au a de HJstoria e G . 

Cadernos Pedagóg· . . eografta de Portugal 
BOOTH, Martin (1980) rco- Dldacticos. Lisboa: AP. H. ' 

· A Modern World Histo 
of Adolescent Pupils Ed . ry Course and the Thinking 

Colecção de Postais Sé . c- • ucat/Onal Review, Vai. 32, n. o 3 
ne Jagrada, n.o 10 45 . 

Cucujães. , , Portugal: Editorial Missões 

COLL, César; MART/N El . 
, ena, MAUR/ Teresa· M/R 

Javier; SOLÉ, Isabel· ZABALA, , . AS, Mariana; ONRUB/A 
S. ' • Anton1 (2001) 0 G ' 
ala de Aula. Porto· Ed. - . onstrutivismo na 

CRISANTO · 1çoes Asa. 
, Natércia; SIMÕES, Isabe l· MEND 

História 8, Porto: Porto Edit~ra ES, J. Amado (1999). Nova 
DINIS, M. Emília· TAV . 

, ARES, Adérito; CALDEIRA A r 
8, 3" edição. Lisboa: Editor' I O . , r rndo M. (1997). História 

FOSNOT c . la l1vro. 
• athenne T. (1999) . 

. ConstrutJvismo E 
Perspectivas e P ' t · . e ducação. Teoria, 

ra ICa Lisboa· In t't 
Grande História U . . . s I uto Piaget. 

mversal (2000) _ F r 
o la IV e XVII/, Vol. /, 1/. 

159 



............. ------------~--------~,-
; 

PARA UMA EDUCAç.lO HISTÓRICA DE QUAUDADE DA TEORIA À PRÁTICA: EXPf.RI{NCIAS EM CONTEXTO DE SALA Of AUlA 

História da Arte em Portugal (1986), Vol. 3, 4, 5, 6, Lisboa: Publicações Alfa. 

LE GOLF, Jacques (1989). O Homem Medieval. Lisboa: Editorial Presença. 

MARINHO, António; CARDOSO, Fernando; ROTHES, Luís Area l (1999). 

História 8, 1 a edição. Porto: Areal Editores. 

MELO, Maria do Céu (2000). O Conhecimento Tácito Substantivo Histórico 

dos Alunos. Contributos de um estudo sobre o t ema da escrava

tura (pp.77-90). In Maria Helena de Araújo e Sá et ai, 

Investigação em Didáctica e Formação de Professores. Porto: 

Porto Editora. 

Memórias do Mundo. Das Origens ao ano 2000 (2000). Lisboa: Círculo de 

Leitores. 

Ministério da Educação (2001). Currículo Nacional do Ensino Básico. 

Competências Essenciais. Lisboa: Departamento de Educação 

Básica. 

MORAIS, Fernanda; AFONSO, Isabel; CORREIA, Paula (2002). A Mulher nos 

Anos 20. Trabalho apresentado na disciplina de Metodologia do 

Ensino da História, Mestrado em S.P.E.H, não publ icado. Braga: 

Universidade do Minha. 

SANTOS, Maria Eduarda Vaz Moniz dos (1991). Mudança Conceptual na 

Sala de Aula. Lisboa: Livros Horizonte. 

160 

O CONCEITO()( RENASCIMENTO: UMA EXPERitNClA EDUCATIVA COM AlUNOS DE 8.0 
ANO 

Anexo 1 

Grupo n.0 
_ __ _ 

1 -A partir da observação e análise das diferentes imagens, assinala com 

um circulo o número da imagem que corresponde às diferentes épocas his

tóricas. 

Época Histórica Identificação das Imagens 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
IDADE 

MÉDIA 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 

36 37 38 39 40 41 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
IDADE 

MODERNA 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 

36 37 38 39 40 41 

12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

OUTRAS 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 

36 37 38 39 40 41 
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2 - A partir da observação e análise das diferentes i.m~g.ens, indica as carac-

d das épocas h1stoncas. 
terísticas que pertencem a ca a uma 

Épocas PRINCIPAIS CARACTERISTICAS 

Históricas -

co 
-c 
•<li 
~ 

<11 
-c 
co 
-:2 

. 
co 
c .... 
<11 
-c 
o 
~ 

<11 
-c 
co 
-:2 
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Anexo 2 

FICHA DE AUTO-REFLEXÃO 

1 - Ind ica as ideias novas que aprendeste sobre o conceito de 

Renascimento. 

2- Refere o que não sabias acerca do conceito de Renascimento . 

3 - Das ideias que aprendeste, quais as que consideras mais importantes? 
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4- Preenche o quadro, tendo em consideração os aspectos menos positivos 

e os mais positivos da aula. 

ASPECTOS MENOS POSITIVOS ASPECTOS MAIS POSITIVOS 

-

-

- 1-

5 - Indica o momento da au la que mais te agradou . Justifica a tua resposta. 

6- Consideras que este processo de aprendizagem facilita a aquisição de 

conhecimentos? Justifica. 
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Anexo 3 

QUADRO 1 -ANÁLISE DAS IDEIAS TÁCITAS DOS ALUNOS 

f-. 
(exemplos) 

- - ------ ---
CONCEITOS ALTERNATIVOS CONCEITOS HISTÓRICOS 

r- 1------- ---Subjectivos Senso-Comum Aproximados "Científicos" -- - '------ ---- -
Época de Portugal Semente ou árvorf! Tempo da História Época ou perfodo 
de quando o rei que depois de dar da História que 
morre e se tem fruto ou flor torna a aconteceu na Eu-

Cultura mais eficaz que escolher um nascer r opa 
rei 

Nascimento de Je- Mudança do modo Fim da Idade das 
sus Cristo para de vida Trevas, ou seja, da 
mudar a população Idade Medieval 

Novo tempo da 
Polftica da História Europa, mais mo-

derno, mais desen-

volvido 

Época histórica que 

significa tornar a 
Voltar a nascer nascer, ou seja, 

deixar o que está 

mal para trás e 

começar de novo 

Ressurreição Época da música 

Esperança . .. da harmonia da 

boa música 

Polftica nova, com 

novas leis, sem 

guerras, sem mortes 

e com liberdade para 

todos 

- --- ----
Pessoa que está mal a 

nfvel financeiro e 

depois fica bem 

165 



/ 
PARA UMA EDUCAÇÃO HISTÓRICA Of QUALIDADE DA TtONA À PRÁOCA: EXPERJ[NCIAS EM CONTEXTO DE SAlA DE AUlA 

QUADRO 2- ANÁLISE DAS IDE IAS TÁCITAS DOS ALUNOS 
(exemplos) 

CONCEITOS A LTERNATIVOS CONCEITOS HISTÓRICOS 

Subjectivos Senso-Comum Aproximados "Científicos" 

Império que "cai" "Algo" que não Renascem vários Va lorização do 

e com ajuda de existia e passou a ser povos na altura em Homem/Natureza 

alguém torna a ser lembrado que a Europa es· 

aquilo que era tava em Crise 

antes 

Existe uma reli - Ressurreição É "algo" vindo do "Algo " que envolve 

gião Século XVI a Antiguidade Clás-

sica 

Reinado da An- Voltar a nascer Portugal e Espanha Antiguidade 

tiguidade na época dos Des· Literária 

cobrimentos domi-

navam o mundo 

"Coisa" Clássica Vida/natureza/amiza Etapa que vem a "Voltar" às duas 

de nova seguir aos Descobri· Civilizações Grega e 

mentos Romana 

As pessoas mor· Renascer de uma civi- Portugal levou a Renascer da Cu I-

rem e renascem lização cultura aos países tura Clássica - Gre· 

psicológica e fisi· ga e Romana 

camente 

Foi à volta de dois É uma época' em que Cultura de um país 

grandes países o mundo se começa a ou de um conti-

Grécia e Roma que transformar em vá- nente 

após as guerras e rias Civilizações e a 

as conquistas volta- junção de várias Civi· 

ram a ser gran-des lizações vai dar uma 

Impérios e grandes Civil ização. Renasce 

potências uma nova Europa 

Foi quando Por- É como iniciar de Ressurgir da Crise 

tugal renasceu e novo a vida e a Europeia do Século 

levou a sua cul- cultura de um pafs ou XIV 

tura aos outros de um continente É uma "coisa'' 

países e saiu da Clássica, uma coisa 

miséria (tornou-se que morreu e agora 

novo) nasceu 

Ficar melhor do 

que o que era 

Disposição para "Algo" (Civilizações) 

apreender e desco· que se levanta de 

brir coisas novas novo 
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O CONCEITO DE SOCIEDADE: 

UMA EXPERIÊNCIA COM ALUNOS DE 5° E 7° ANOS 

António Barbosa, Conceição Gonçalves, Edmeia Oliveira & Elvira Machado 

Universidade do Minha 

Introdução 

Partindo do pressuposto de que os alunos têm ideias tácitas sobre aconte

cimentos ou instituições históricas e que essas ideias podem contribuir de 

forma positiva ou negativa para a construção do conhecimento histórico, 

procurámos saber quais as ideias tácitas que os alunos dos 5° e 7° anos de 

escolaridade têm acerca do conceito de sociedade do séc. XIII e sociedade 

ateniense do séc. V a C. Estes conteúdos são leccionados, no caso do 7° ano, 

com o tema 'A Herança do Mediterrâneo Antigo' e, no 5° ano, com o sub

tema 'Portuga l no Século XIII'. 

A experiência teve lugar numa turma do 5° ano, constituída por 26 alunos 

e numa do 7° ano, constituída por 25 alunos da escola EB2/3 de Moure, 

concelho de Vila Verde. Esta escola abrange um agrupamento de 11 fre-

[1] Trabalho efectuado no âmbito da disciplina de Metodologia do Ensino da História, 

Mestrado em S.P.E.H. 
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guesias onde domina o sector primário e por isso podemos caracterizar 

este meio como profundamente rural. As experiências decorreram simul

taneamente com os dois professores das respectivas turmas. 

Procurá mos assim indagar as seguintes questões de investigação: 

- Quais as ideias tácitas que os alunos de 5° e 7° anos têm acerca do con

ceito de sociedade do séc. XIII e sociedade ateniense do séc. v a C.? 

- Que possíveis mudanças conceptua is ocorrem nos alunos com uma expe

riência de aula oficina? 

Procedimentos Implementados 

A experiência decorreu em três momentos: 

1o Momento - Levantamento das ideias tácitas à priori. 

2° Momento -Aula de tratamento do tema. 

3o Momento- Levantamento das ideias tácitas na fase final. 

1 o Momento [levantamento das ide ias tácitas à prion] 

Na au la anterior ao tratamento do tema em questão, procurou-se saber 

quais as ideias que os alunos tinham acerca do conceito de sociedade. 

Escreveu-se no quadro a palavra sociedade, distribuindo o questionário 

inicial. Este questionário, constituído por três questões, procurava saber 

que ideias tinham os alunos sobre sociedade do séc. XIII (na turma de so 
ano) e sociedade ateniense do séc. V a.C. (na turma de 7°), para além de 

questionar que sociedades já tinham estudado (anexo 1). 

Com base nas respostas dadas pelos alunos no referido questionário, fez

se uma categorização em que se consideraram quatro níveis de ideias: 

- ldeias Vazias, aquelas que para nós apareciam 'despidas' de qualquer 
sentido; 

- ldeias do Senso Comum, aquelas que sendo alternativas às ideias históri

cas são também fortemente baseadas nas experiências e vivências pessoais 
dos alunos; 

- ldeias aproximadas, aquelas que se aproximam de forma mais ou menos 

elaborada das ideias históricas; 

- ldeias históricas, aquelas em que os alunos demonstraram ter uma ideia 

'científica' do que é sociedade em História; 
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2° Momento [aula oficina] 

Neste momento de au la, cada professor registou, no quadro, as ideias 

resultantes do questionário da aula anterior (todas as ideias foram apro

veitadas e agrupadas). Aqui foi necessário reformular e clarificar as ideias 

apresentadas por cada um. 

Segu idamente, fez-se a introdução ao tema recorrendo-se a uma imagem 

sobre sociedade do séc. XIII, para os alunos do 5° ano e, para os alunos do 

7°ano, sobre a sociedade ateniense do séc. V a.C. Aqui fez-se a devida con

textualização espácio-temporal. 

Com esta aula oficina, procurou-se descobrir outras ideias que estivessem 

mais próximas das ideias históricas. Procedeu-se à distribuição, pe los 

alunos, de fontes primárias e secundárias, nomeadamente documentos 

escritos e iconográficos. Estas fontes serviram de base a uma tarefa escrita, 

de trabalho de grupo, no 7° ano, e de pares no so ano, para interpretação 

e cruzamento de fontes (anexo 2). 

Seguidamente, fez-se a apresentação ora l das conclusões. 

No sentido de efectuar uma síntese de ideias sobre o conceito em estudo, 

0 (a) professor(a) convidou os alunos para a rea lização de uma pirâmide 

humana, com a participação de todos os alunos da turma. Composta a 

pirâmide, os alunos que a formaram referiram o grupo social que estavam 

a representar, enunciando algumas características do respectivo grupo 

social. 

3° Momento [levantamento das ideias tácitas na fase final] 

com 0 objectivo de se comparar as ideias dos alunos na fase inicial e pos

teriormente ao tratamento do tema, foi-lhes fornecido o questionário 

inicial para ser respondido novamente. Este segundo questionário, para 

além das três questões já referidas que procuravam indagar os mesmos 

conceitos, continha ainda um segundo conjunto de questões que consti

tuíam um exercício de metacognição. Com este exercício, pretendia-se ave

riguar que ideias novas tinham eles adquirido, as que consideravam fun

damentais, 0 que mais lhes tinha agradado e em que momentos da aula 

tinham aprendido mais (anexo 3). 

Seguidamente foi-lhes fornecido o questionário inicial e cada aluno teve a 

oportunidade de analisar comparativamente as suas respostas, as do 

momento inicial e final. 
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Análise de Dados 

Numa abordagem qua litativa, procurámos ana lisar as ideias t ácitas dos 

alunos observadas nas respostas quer no questionário inicial quer final. 

Partimos de um quadro teórico já delineado por estudos feitos em cogni

ção histórica. 

Após a primeira análise das respostas, optámos por colocá- las num quadro 

categoria! divid ido em quatro níveis. 

Para esta categorização contribuiu, por um lado, as informações obtidas 

após a revisão da literatura e por out ro, as discussões que tivemos com a 

docente de Metodologia do Ensino da História acerca das investigações em 

cognição histórica. 

A medida que fomos fazendo a análise das respostas foram-se afirmando 

as categorias já enunciadas em ambas as turmas: 

> ldeias vazias; 

> ldeias do senso comum; 

> ldeias aproximadas; 

> Jdeias históricas (integrando um ou vários conceitos) 

Análise dos questionários da turma do 5° ano 

No primeiro questionário e no que respeita à primeira e segunda questões 

relativas à sociedade em gera l, surgiram aquilo que considerámos ideias 

vazias, ideias do senso comum, ideias aproximadas e ideias históricas con

forme o segu inte quadro: 
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I dei as 
Idei11s Históricas 

ldeias V;1zia~ ldeias Senso comum Monoconceptuais 
Apro.xímadas ffierarquia 

O que est11damos e Quando fazemos um acordo Sociedade é um A posição de cada 
trabalhamos em grupo{3) entre outras pessoas(3) conjunto de um 

pcssoas(5) 
Fazermos o que o povo e A sociedade significa conviver 

as pessoas com outras J>Cssoas 
Todos fazem parte dos A sociedade é !O ou 20 pessoas 
outros a conversar coisas más ou boas 

Sociedade é o estado das A sociedade é por 
pessoas oxQmplo:agricultura, o lavrador c 

o lenhador (2) 

(mais 4 idcias w1zias) Uma sociedade é onde todos 
participam todos 

A sociedade é o conjunto dos 
pais, das mães, dos avôs, das 

a\'ÓS. dos primos, dos tios e dos 
netos 

Partilhar o que temos com os 
que n.'io têm 

quadro 1 I Questionário inicial (1• e 2• questão- s• ano) 

Considerámos ideias vazias aquelas que para nós apqreciam 'despidas' de 

qualquer sentido, não permitindo compreender a ide ia emergente ou sub

jacente, o que aconteceu com dez alunos, como por exemplo: 

' O que estudamos e trabalhamos em grupo.' (Carlos) 

'Todos fazem parte dos outros.' (Fátima) 

Numa segunda categoria considerámos ideias do senso comum aquelas 

que sendo alternativas às ideias históricas são também fortemente basea

das nas experiências e vivências pessoais dos alunos, enraizadas no seu un i

verso cultural. Dez alunos enquadram-se nesta categoria. Como exemplo 

destacamos: 

'A sociedade é por exemplo a agricultura. o lavrador e o lenhador.' (Ana 

Rosa) 

Nest a resposta, encontramos seguramente a influência que o contexto cul

tural e concretamente o meio rural (em que a actividade predominante é 

o sector primário) provocam nas concepções que os alunos têm. 

Outros exemp los de ideias do senso comum mostraram que alguns alunos 

consideraram que a sociedade é como um acordo que se f az entre pessoas. 
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Esta ideia de sociedade, monoconceptual, está ligada ao seu presente quo
tidiano. 

Exemplo: ' Quando fazemos um acordo.' (Nelson) 

Outros salientaram a sociabilidade como significando sociedade, dizendo: 

Exemplo: 'A sociedade significa conviver com outras pessoas.' (Carla) 

Numa terceira categoria, considerámos ideias aproximadas aquelas que se 

aproximam de forma mais ou menos elaborada das ideias históricas. 

Houve cinco alunos que responderam neste contexto: 

Exemplo: 'Sociedade é um conjunto de pessoas.' (Daniel) 

Neste caso, estamos perante uma ideia genérica do conceito de sociedade, 
mas vaga e monoconceptual. 

Por último, considerámos as ldeias históricas aquelas em que os alunos 

demonstraram já terem uma ideia 'científica' do que é sociedade em 

História. No entanto, apareceu nesta categoria apenas uma resposta: 

Exemplo: 'A posição de cada um.' (Hugo) 

Relativamente à 3a questão, e tendo em conta a categorização anterior

mente referenciada, obtivemos as seguintes conclusões, conforme se cons
tata no quadro 11 (anexo 4). 

Como ideias vazias constatámos que vários alunos aquando da questão 

'o que entendes por sociedade do século XIII?' - apresentaram respostas 

em que não se vislumbrou compreensão da pergunta e/ou respondendo 

de forma incompreensível. Nove respostas enquadraram-se nesta catego
ria: 

Exemplo: 'Eu tenho a ideia do século 23 D. Afonso Henriques, lutou 

pelos mouros para ganhar os espanhóis contra as guerras.' (Carla) 

Nas categorias de ldeias do senso comum e aproximadas não registamos 
respostas. 

O CONCEITO DE SOCIEDADE. UMA EXPEAI{N(LA COM AlUNOS OE S.o E 7 .o ANOS 

d · · dos Relativamente às ldeias históricas constatou-se que a gran e matona 

alunos respondeu com conceitos históricos tendo em linha de c~nta a su.a 

escolaridade. Considerámos pertinente subdividir esta categor.ta e.m ,d~ ls 

campos, de acordo com o número de conceitos subjacente à idela h l~tor~ca 

apresentada- ideias monoconceptuais e ide ias biconcept~a is .. No p.n.mei~O 

campo, surgiram ideias históricas apenas com um conceito: tdentlflcaçao 

de grupos sociais; injustiça; hierarquia; direitos/obrigações. 

Exemplos: 

'A sociedade estava dividida em três grupos sociais.' (7 alunos) 

•0 povo pagava impostos.' (4 alunos) 

'A sociedade era muito injusta.' (1 aluno) 

No segundo campo, dois alunos evidenciaram respostas que ab~r~avam 

dois conceitos, sendo eles hierarquia e identificação de grupos sociais. 

e 
1mbalhom 

os em 
grupo 

Outras 
idcias 

vnzios (J) 

i; falar de 
todos em 
conjunto 

(2) 

Exemplo: 'Quem formava a sociedade era o rei, o clero e a nobreza e 

quem tinha de obedecer era o povo.' (Vera) 

lnjusli· Obri~•- Hitrar- Identifiu- ldl'ntifiCIIfAO tnju!tiçalldmlifirRçllu 
ç• ÇÔM •tul• çllod• d• do~rupo>i 

wopollnju!l- borupo,Obri- ltlernrqul• 
liça ~·ÇÜ•·· 

Opo,·o A• Sociedade O povo paga\'O Para mim a sociedade do 
pag:m1 pessoos n injusta porque eoclcrocn século XIII cstnva 
imposto trabalhnr havia um nobreza nAo dividida em tres grupos 

s c o rei n povo que pngavnm (3) :sociais: clero, nobreza e 
(2) manda_r tinha de pagnr povo c era muito injusta. 

nolos(l ) impostos A sociedade é como 
(3) estamos partidos (I) 

quadro 2 1 Questionário Final (Questões I, 2 e 3 - so ano) 
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tua l (quadro 2). Na segunda parte, onde pretendíamos averiguar até que 

ponto foram atingidos os objectivos da metacognição, optámos por 
agrupar as questões 4, 5, 6, e 7. 

Relativamente ao primeiro grupo de questões, mantivemos a mesma cate
gorização, conforme o quadro anterior. 

Nesta fase após o desenvolvimento da aula oficina, não registámos qual

quer resposta quer nas ide ias do senso comum quer nas ide ias aproximadas. 

Constatou-se que os a lunos a quem categorizámos as respostas como 

ideias vazias as mantiveram neste segundo questionário. Os que t inham 

ideias do senso comum e aproximadas, neste segundo questionário, apre
sentaram ideias históricas, o que nos permite inferir que a mudança con
ceptual ocorreu nestes grupos de a lunos. 

Exemplo - ldeias vazias: 

'O que estudamos e trabalhamos em grupo.' (Car la) 

Exemplo - ldeias históricas: nesta categoria, os alunos apresentaram res
postas monoconceptuais acerca de sociedade. 

- Seis alunos ident ificaram os grupos sociais. 

Exemplo: 'A sociedade do século XIII é formada por três grupos: clero, 
nobreza e povo.' (Bárbara) 

-Três alunos referiram a injustiça . 

Exemplo: ' Os ricos não davam metade do que tinham para dar aos 
pobres.' (Carla) 

-Dois a lunos demonstraram o conceito de obrigação. 

Exemplo: ' O povo pagava imposto?". (Nelson) 

- Um aluno referiu o conceito de hierarquia. 
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Exem plo: 'As pessoas a traba lhar e o re i a mandar nelas.' (Nelson) 

UMA EXPERI~NCIA COM ALUNOS DE S.o E 7. o ANOS O CONCErTO OE SOCIEDADE. 

·a referi-respostas biconceptuais, ou seJ ' Houve alunos que apresentaram 

ram dois conceitos. . . . I nos): 
- Identificação de grupos sociais/mjusttça (3 a u 

ra 0 povo que . d de do século XIII era injusta porque e Exemplo: ' A socre a 

pagava impostos (Carlos). 

. . b · ões (3 a lunos): - Identificação de grupos soctals/o ngaç 

Exemplo: 'O povo pagava e o clero e a no reza b não pagavam (Cecília). 

Houve um aluno que considerou na sua resposta três conceitos: 

- injust\ça, hierarqu ia e identificação de grupos. 

. d . cu lo XIII estava dividida em três · soctedade o se d · 
Exemplo: ' Para mtm a ·to inJ·usta. A socieda e e 
grupos sociais: clero nobreta e povo e era mut 

como estamos partidos'. (Hugo) 

. . d turma do 7o ano 
Análise dos questionanos a . . da questão referente ao 

. . . e na pn melra e segun 
No primeiro questlonarro . .d ·as vazias, ideias do senso 

ral encontramos I el 
conceito ~e sociedade em ge . , . históricas, de acordo com o quadro 3: 
comum, ideias aproximadas e ldelas 

Ideias Vazlll!i 

_ Para mim é um elo 
que dirige umas _ . 
pessoas em rela çao as 
outras. 
_ Mistura de povos. 
_ Conjunto de chefes 
que mandou fazer -
coisas melhores para a 
cidade. 
_ Cmuunto de pessoas 
que fazem parte de uma 
mtião que é para a 
sobrevivência ou para a 
sua liberdade. 

!delas 
senso comum 

- É como o pa ís, o 
governo e como 
convivem as pessoas 
no seu dia a dia. 

Para mim uma 
sociedade é umas 
pessoas que trabalham 
em gmpo c são anugas._ 
_Para mim sociedade e 
conviver uns com os 
outros. 
-É fazer um 
compromisso com 
outra pessoa. 
- Gn•po de pessoas que 
vivem numa freguesia. 

Idei!)S 
ApJ1o.ximal!a_~ 

_ Sociedade é um 
cmüunto ou gmpo de 
pessoas que fazem 
coisas na sociedade. 
_ u ma sociedade é 
onde as pessoas est ão 
todas remtidas. 
_ A sociedade é um 
gn•po de pessoas que 
Ultidas formam a 
sociedade e 
conuuticam todos entre 
si. 

. · · 1 (1• e 2' questao - 7o ano) d 31 111 1111 1 Questionário lntCia _ 
0 

) 

qua ro . . .. I (1• 2• questao - 7 ano quadro 3 I Questionáno lntCia e 

ldeias HístiJrlcas 

_ Gmpo de pessoas que 
é umas mais 
importantes outras 
menos importantes. 
isso d á-se o nome de 
pirâmide das 
sociedades. 
_ É uma pir àmide de 
várias profissões desde 
o mais rico c mais 
poder para o mais 
pobre e menos poder. 
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Na categoria de ideias vazias encontrámos cinco alunos. 

Exemplo: ' Para mim é um elo que dirige umas pessoas em relação às 

outras.' (Daniel) 

Na categoria - ideias do senso comum- encontramos oito alunos. 

Exemplo: • ~ fazer um compromisso com outra pessoa.' (Eisa) 

Na categoria - ideias aproximadas- consideramos dez alunos. 

Exemplo: • A sociedade é um grupo de pessoas que unidas formam a 

sociedade e comunicam todos ent re si.' (Célia) 

Quanto à categoria - ideias históricas- por nós referenciada, as respostas 

obtidas por dois alunos abrangem dois conceitos: hierarquia e grupos 

sociais. 

Exemplo: ·Grupo de pessoas em que umas são mais importantes, outras 

menos importantes, e a isso dá-se o nome de pirâmide das sociedades. 

(Flávia) 

Na terceira questão do primeiro questionário (anexo 4), alusiva à socie

dade ateniense do século V, e na categoria - ideias vazias- encontrámos 

quinze alunos. 

Exemplo: • A sociedade tem muitos monumentos.' (Carlos) 

Na categoria - ideias do senso comum - integrámos as respostas de cinco 

alunos. 

Exemplo: • Foi dessa sociedade que nasceram os jogos o límpicos.' 

(Sidney) 

Na categoria- ide ias aproximadas - apareceram três alunos. 

Exemplo:' A sociedade ateniense fica na Península Balcânica.' (Cláudia) 
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Na categoria - ideias históricas - com um só conceito, identificação de 

grupos sociais, obtivemos respostas de dois alunos. 

Exemplo:' São diferentes grupos sociais.' (Flávia) 

No segundo questionário, nas questões 1, 2 e 3, considerámos a mesma 

categorização embora não tivessem aparecido respostas nas categorias -

ide ias vazias e ide ias do senso comum. As respostas surgidas enquadraram

se nas ideias aproximadas e históricas, como podemos ver pelo quadro 4. 

Illéias 
Senso 

comum 

ldcia.~ 
Apro,Ximndi!H 

lllcias Históricas 

Munoconceptuall 
lll~ntlficaçàn ~~~ 11rupus 

Conjunto úe Tem a idciu de que 
pessoas que sociedade é limitada em 

convivem c são gmpos. escravos, 
pessoas de grupos metccos c cidndilos (6) 

diferentes ( i) 

Conjunto de 
pessoas que unidas 

fonnam uma 
pirâmide i ) 

quadro 4 I Questionário final (Questões 1. 2 e 3 - 7° ano) 

Com ideias aproximadas mostraram-se dois alunos. 

Biconccptuab 
Hierarquia/ltlenlificaçio de 

Conjunto de pessoas mais 
importantes. A sociedade é 
constitu!da por escravos, 
metecos e cidadãos (14) 

A sociedade grega tem três 
gmpos sociais) WlS com mais 

poder que os outros (I) 

Conjunto de pessoas mais 
importantes e menos 

impot1antes, a isso dll-se o 
nome de pirâmide 
hierarquizada ( I) 

Exemplo:' Conjunto de pessoas que unidas formam uma p irâmide.' 

(Célia) 

É de sa l ientar que vinte e dois alunos apresentaram ideias históricas. 

Nesta categoria apareceram respostas que nos remetem para a identifica

ção de grupos socia is (monoconceptualidade) e respostas com dois concei

tos- hierarquia e identif icação de grupos sociais (biconceptualidade). 
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No primeiro caso tivemos seis alunos. 

Exemplo: ' Tenho a ideia de que a sociedade é limitada em grupos -

escravos, metecos e cidadãos.' (Cândida) 

Neste âmbito, é importante referir um aluno (César) que na 3a questão do 

1° questionário, aquando da pergunta 'Que ideia tens da sociedade ate

niense do sécu lo V a C.?', responde que não tem nenhuma ideia. Na 

mesma questão, após a aula-oficina, considera 'a sociedade aten iense é 

constituída por cidadãos, metecos e escravos.' Isto demonstra claramente 

que ocorreu mudança conceptual. 

No segundo caso tivemos dezasseis alunos. 

Exemplo:' Conjunto de pessoas mais importantes e menos importantes, 

a isso dá-se o nome de pirâmide hierarquizada.' (Flávia) 

Exercido de metacognição 

Procurou-se levar os alunos a fazer uma auto-reflexão sobre o que tinham 

aprendido. Promover uma aprendizagem consciente era para nós funda

mental. Tal como podemos ver nos quadros seguintes, considerámos as 

ideias novas que eles tinham adquirido, as que consideravam fundamen

tais, o que mais lhes tinha agradado e em que momentos da au la tinham 

aprendido mais (quadro 5). 

~s Conb~ Signifi-
c cimento cância 

ldentificaçlo de 9 11 
Gnapos 

Hierarquia 1 6 

Motivações morais 6 2 

Direitos/Obrigações 4 

ldentificaçlo de I 
Grupos/Direitos 

Novo conceito de 1 
sociedade 

ldeias vazias 4 4 

Todas 3 

quadro 5 I Questionário f inal (Questões 4 e 5 - 5° ano) 
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Em relação às questões 4, 5, 6 e 7 do segundo questionário, onde preten

díamos averiguar até que ponto os alunos tinham atingido os objectivos 

da metacognição, achámos pertinente proceder à divisão destas em 

quatro categorias: 

> Conhecimento - onde se consideraram as ideias novas que os alunos 

aprenderam. 

> Significância - onde se averiguaram quais as ideias novas consideradas 

fundamentais pelos alunos. 

> Agrado - procurámos saber o que mais tinha agradado aos alunos na 

aula-oficina. 

> Momentos valorizados- onde se pretendia saber quais os momentos de 

aula em que os alunos tinham aprendido mais. 

Na primeira categoria- conhecimento- considerámos seis campos, tendo 

em conta as respostas dadas pelos alunos, as quais nos remeteram para os 

seguintes conceitos: 

-grupos sociais; 

- hierarquia; 

-juízo moral; 

-grupos sociais - direitos/obrigações; 

- biconceptualidade de sociedade; 

- respostas vagas. 

- Os alunos que referiram os grupos sociais como ideia nova aprendida, 

foram nove. 

Exemplo: • Nesta aula, eu aprendi que a sociedade era a nobreza, o clero 

e o povo.' (Ana Rosa) 

- Um aluno mencionou a hierarquia como ideia nova adquirida. 

Exemplo: • Eu nesta aula aprendi que havia uma pirâmide social.' (Eva) 
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_ Os alunos que fizeram um juízo moral acerca da sociedade do século XIII 

e 0 apresentaram como ideia nova aprendida foram seis. 

Exemplo: • Eu aprendi que a sociedade tanto pode ser uma coisa boa ou 

má e que esta era injusta.' (Mariana) 

_ os alunos que referiram os grupos sociais e os direitos/obrigações como 

nova ideia aprendida foram cinco. 

Exemplo: • As ideias que já aprendi sobre sociedade foram que o clero e 

a nobreza não pagavam impostos e o povo pagava impostos.' (Dylan) 

_ Houve um aluno que como ideia nova aprendida considerou a biconcep

tualidade da palavra sociedade, dizendo 'a sociedade nem sempre é tra

balhar com sócios', pois na primeira questão do primeiro questionário, o 

mesmo aluno referiu que 'sociedade é trabalhar com um sócio numa 

empresa.' 

_ os alunos que responderam de forma vaga, não se'ndo possível vislum

brar nenhuma ideia foram quatro. 

Exemplo: • As ideias novas que aprendi nesta aula sobre sociedade foi o 

povo a riqueza que tem e a nobreza que o povo tem.' 

Quanto à categoria Significância, onde se consideraram quais as ideias 

fundamentais que os alunos tinham adqui rido, esta foi subdividida em 

cinco 'campos': 

- hierarquia; 

-motivações morais; 

- grupos sociais; 

- tudo o que aprendeu; 

- respostas vagas. 

Hiera rquia (6 alunos): 
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Exemplo :' Eu considero a nobreza e o clero, os grupos mais importan

tes.' (Vera) 

O CONCEITO DE SOClEOADf.. UMA EXPERI~NCtA. COM AlUNOS DE 5.0 E 7.0 ANOS 

Motivações morais (2 alunos): 

Exemplo : 'As que eu considero fundamentais é que as sociedades nunca 

devem ser injustas.' (Bárbara) 

Grupos sociais (11 alunos): 

Exemplo :' As que considero fundamentais são sobre o clero, a nobreza, 

o povo e a burguesia.' (Carlos) 

Tudo que se aprendeu (3 alunos): 

Exemplo : 'Todas.' (Tiago) 

- Quanto às respostas vagas, responderam desta forma quatro alunos: 
Exemplo: 

Exemplo : ' As que considero fundamentais são as partes divididas da 
igreja'. (Marco) 

Na categoria agrado, consideramos quatro campos: 

- Ficha; 

- Pirâmide humana; 

- Tudo; 

- Resposta vaga. 

- O número de alunos que consideraram a ficha como o que mais lhes 

agradou foi quinze. 

Exemplo: ·A mim o que mais me agradou foi quando começamos a fazer 

as fichas.' (Marisa) 

- Quanto à pirâmide, foram oito os alunos que a consideraram como o 

momento mais agradável da aula. 

Exemplo: 'Agradou-me mais a parte da pirâmide.' (Mariana) 
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- Os dois alunos que consideraram tudo como agradável deram a seguinte 
resposta. 

Exemplo: ' Nesta aula agradou-me tudo.' (Carlos) 

- Houve um aluno que respondeu de forma vaga. 

Exemplo: ' O que me agradou mais foi a riqueza.' (Filinto) 

Quanto à categoria momentos valorizados, consideramos cinco campos: 
- Ficha; 

-Pirâmide; 

- Ficha/pirâmide humana; 
-Tudo; 

- Resposta vaga. 

-Catorze alunos consideraram a f icha como os momentos mais valorizados 
da aula/oficina. 

Exemplo: 'Aprendi mais no momento em que f iz a ficha.' (Mariana) 

- Houve três alunos que consideraram a realização da pirâmide social como 
momento em mais aprenderam. 

Exemplo: ' No momento em que fizemos a pirâmide.' (César) 

- No entanto, houve dois alunos que referiram a pirâmide e as fichas como 
os momentos em que aprenderam mais. 

Exemplo: 'Quando fizemos as fichas e lemos os documentos das fichas e 
fizemos a pirâmide social.' (Carlos) 

- Houve três alunos que consideraram tudo o que foi realizado na aula 
como os momentos em mais aprenderam. 

Exemplo: ' Em toda a aula.' (Tiago) 
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uatro os alunos que podemos consi- Quanto às respostas vagas, foram q 

derar neste campo. 

Exemplo: , Foi nas alturas do clero.' (Marco) 

. . . e se procurava constatar a metacogni-2a rte do questtonano, em qu 

Na pa - 4 5 6 e 7 re lativamente ao 7o ano, pro-t d em conta as questoes , , , so 
ção, en o . - .. anteriormente mencionada para o 
cedemos à me~ma categl onzaç::PJ:de ver nos quadros seguintes: 
ano de escolandade, ta como 

~~s Conhe- S)gnifi- ~~s Agrado Momentos 
Ca p cimento cância Ca p valorizados 

- Identificação de 13 2 
grupos 

Hierarquia 2 11 

Identificação de 3 
grupos/Hierarquia 

Motivaçõ_es ~orais 4 

Direit:os/ObrigaÇ.õe.s 4 

Não •·espJJJJde 2 7 

. . . st" 4 e s - 7° ano) quadro 6 1 Questionano f1nal (Que oes ) 
. . c 5 6 e 7 - so ano quadro 7 I Questionáno fmal (Ques oe 

Fichas 15 

Pirâmide 8 

Fichas/Pirâmide 

Tudo 2 

Não responde I 

·mento consideraram-se cinco cam . Pos No pri -
Na categoria do conheci , . . nsiderámos as respostas de 
meiro - identificação de grupos soCiais - co 

treze alunos. 

s escravos metecos e os cida-Exemplo: , Existem vários grupos como o , 

dãos.' (Adriano) 

No segun o cam d Po - hierarquia - considerámos dois alunos. 

Exemplo: Apren I q ' d. ue na sociedade há vários grupos, uns com mais 

' (Luís Miguel) poder e outros com menos. 
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No terceiro campo - hierarquia/identificação de grupos sociais - três 

alunos consideraram estes conceitos. 

Exemplo: ' As ideias novas que eu aprendi foi que a sociedade está divi

dida em três partes: cidadãos, metecos e escravos.' (Paulo) 

No que se refere às motivações morais por nós destacadas, encontramos 

quatro alunos. 

Exemplo: ' Que não deveriam tratar as pessoas ou os escravos assim tão 

mal, porque eles também são pessoas.' (Eisa) 

Enquanto que no 5° ano encontrámos o grupo de respostas vagas, no 7° 

ano não encontrámos respostas nesta categoria, embora dois alunos não 

tivessem respondido à questão. 

Quanto à categoria Significância, considerámos quatro campos de acordo 

com as respostas que os alunos deram sobre as aprendizagens fundamen

tais: 

- hierarquia; 

-direitos/ obrigações; 

-grupo sociais; 

- respostas vagas. 

No campo da hierarquia, considerámos onze respostas. 

Exemplo: ' Uns grupos têm mais poder do que outros.' 

No campo dos direitos/ obrigações, encontrámos quatro alunos com estas 

respostas. 

Exemplo: ' O direito de votar e de liberdade.' (Cândida) 

No campo da identificação dos grupos sociais, dois alunos consideraram 

fundamental ter aprendido esse conceito. 
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Exemplo: ' Eu considero os cidadãos fundamentais para essa sociedade.' 

(Cláudia) 

EJ<P911iKIA COM ALUNOS O( 5." E 7 .• ~ 
O cONCEITO O( S()CEOAD<· UMA 

Sete alunos que responderam 
Houve 

de forma vaga. 

' 'César) . dade recolectora. \ 
Exemplo: , A soe~ e 

. agrado considerámos três campos: 
Quanto à categona , 

- Pirâmide humana; 

-Fichas; 

- Tudo. 

. não apareceram 
ue se enquadrassem no 

respostas q 
Nesta categona, . 

mpo da resposta vaga. . -mide como o momento mais 
ca nsiderou a plra 
O número de alunos que co_ % do total dos alunos. 

o I f i de doze, ou seja, 50 
agradave o . . ·d 

. radou foi fazer a plraml e 
. o que maiS me ag 

Exemplo: , Para mim 

humana.' (Fany) 
que mais lhes 

f 
. as fichas de trabalho como o 

. de alunos que re enu o numero 
agradou foi quatro. 

ficha de trabalho.' (Eisa) 
Exemplo: , Agradou-me a 

d oito alunos . 
. ta' mos as respostas e 

tudo- regls 
No terceiro campo -

Exemplo: , trabalhar em grupo e 

. - "d '(Cândida) 
construir a plraml e. 

o os seguintes 
lorizados consideramos 

. momentos va ' 
Quanto à categona -

campos: 

. Fichas; 

_Pirâmide; 
- Fichas/pirâmide humana; 

- Tudo; 
-Sem resposta. 

Os alunos que responderam ter apren 
f. h de trabalho 

dido mais com as IC as 

foram quinze. 
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Exemplo: ' Foi na resolução das fichas.' (Cândida) 

Houve um aluno que considerou ter aprendido mais com a pirâmide 
humana. 

Exemplo: ' Foi no momento da pirâmide porque estávamos divididos em 

vários grupos e foi mais fácil compreender os grupos sociais.' (Hugo) 

No entanto houve quatro alunos que consideraram ter aprend ido mais 

com as fichas e a pirâmide. 

Exemplo: ' Foi nas fichas e na pirâmide.' (Paulo) 

Dois alunos consideraram ter aprendido mais em todos os momentos da 
aula. 

Exemplo: ' Eu aprendi muita coisa durante a aula toda.' (Suzie) 

Relativamente ao último campo, dois alunos não responderam. 

Considerações Finais 

Após a aula-oficina no so ano, seis alunos apresentavam ainda ideias que 

categorizámos como vazias, os restantes (20 alunos) apresentavam ideias 
históricas. 

Quanto aos alunos do 7° ano de escolaridade, os que tinham ideias vazias 

e de senso comum apresentavam ideias aproximadas (2 alunos), os restan

tes ideias históricas (22 alunos). Tendo em conta os dados já referenciados, 

podemos considerar que o processo foi positivo para a grande maioria dos 

alunos, quer de 5°, quer de 7° anos. 

Quanto à segunda questão do primeiro questionário, 'Que sociedade já 

estudaste?', os alunos de so ano não responderam, provavelmente porque 

ainda não tinham conhecimentos que lhes permitissem responder. os 

alunos do 7° ano responderam de forma 'consistente'. No entanto, como 

devíamos manter os mesmos critérios na análise feita às duas turmas, 
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optámos por não considerar esta resposta. 

Em relação à categoria - conhecimento - 'Que ideias novas aprendeste 

nesta aula sobre sociedade?', podemos dizer que a grande maioria dos 

alunos mostrou ter construído aprendizagens no decurso da au la-oficina, 

pois responderam: 'A sociedade do séc. XIII era tripartida, constituída por 

três grupos sociais: clero, nobreza e povo.' (Hugo); 'A sociedade ateniense 

do séc. V a. C. estava dividida em três grupos: cidadãos, metecos e escra

vos.' (Luís). 

Na categoria - Significância - 'Quais as que consideras fundamenta is?', os 

alunos do 5° ano, na sua grande maioria não compreenderam a questão, 

enquanto os de 7° ano referiram, como ideias fundamenta is, os direitos 

(liberdade e de voto) e hierarquia ('uns terem mais poder que outros'). 

Outras constatações relevantes mostram que os alunos de 5° ano aprecia

ram mais as fichas de trabalho, aquando da categoria agrado (os momen

tos que mais gostaram da aula) e os de 7° ano preferiram a construção da 

pirâmide humana. 

Perante a questão 'Em que momentos da aula consideras que aprendeste 

mais?' - Momentos Valorizados- as respostas dos alunos permitiram-nos 

inferir que estes (5° e 7° anos) valorizaram mais a realização das fichas de 

trabalho, mostrando que sabem distinguir os momentos de aprendizagem 

dos momentos mais lúdicos. 

Consideramos o exercício de meta·cognição um dos momentos ma is 

importantes desta experiência de aula, dado que foi nesta fase que os 

alunos tomaram consciência, a nosso ver, das aprendizagens que real

mente tinham feito, confrontando as respostas do primeiro questionário, 

com as respostas do questionário final. 

Foi gratificante constatarmos as manifestações de agrado feitas pelos 

alunos ao concluírem que tinham construído aprendizagens ao longo da 

aula. Desta forma, parece-nos que ficaram também mais motivados para 

as aprendizagens seguintes, o que mostra que uma aula delineada nestes 

moldes proporciona aos alunos a construção de aprendizagens (anexo 4). 

Mas mesmo aqueles que normalmente são menos interessados participam 

activamente no decorrer da aula, mostrando mais auto-estima. 

Aproveitámos também esta experiência para problematizarmos algumas 

questões, quer no domínio da provisoriedade do conhecimento, quer no 

domínio da empatia histórica. 
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Em relação à provisoriedade do conhecimento, procurámos com a 

questão: 'Qua l é o autor que tem uma ideia mais próxima da rea lidade?', 

promover a percepção de que existem diferentes perspectivas ou interpre

tações dos mesmos acontecimentos ou situações históricas. Neste sentido, 

os alunos concluíram que o documento 4 era o que ma is se aproximava da 

rea lidade. Por exemplo, 'nós já aprendemos que a sociedade era como d iz 

o documento 4' (Mariana). 

No domín io da imaginação h istórica, procurámos com a sugestão 

'_Imagina-te um escravo ateniense, como achas que serias tratado?', 

indagar se os alunos eram capazes de se colocar na 'pele do outro', noutro 

contexto. Os alunos consideravam que serem bem ou mal tratados depen

d ia dos senhores, donos dos escravos (agentes sociais da época). 

Reconhecendo embora a plura lidade dos comportamentos sociais, ao pro

jectarem-se no passado 'carregavam' consigo as suas ideias e va lores: 

'deveriam ser todos bem tratados, porque eram seres humanos como nós' 

(Hugo). Mas também pareceram distanciar-se do presente e 'compreender' 

o passado, o que já aponta para uma compreensão histórica. 

Como professores, gostaríamos de deixar aqui algumas reflexões: - a 

aprendizagem é um processo complicado ou seja, nem sempre o processo 

de ensino que delineamos provoca mudança conceptual nos alunos, como 

nos é mostrado pelo facto de seis alunos de 5° ano terem continuado com 

ideias vazias após a aula-oficina. 

Para terminar, levantamos a seguinte questão a necessitar de pesquisa: -

Por que é que os alunos de soano (10 anos de idade) apresentaram na sua 

grande maioria motivações de ordem moral, e os de 7° ano não levanta

ram nenhuma questão que pudéssemos considerar como ta l? É uma 

questão que poderá merecer atenção em estudos f uturos. 
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