
MESTRADO EM ENSINO DA HISTÓRIA NO 3.º CICLO DO ENSINO BÁSICO E NO ENSINO SECUNDÁRIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”A História é o passado, o presente e o fu-
turo” – a perceção de alunos 
e professores sobre o ensino da História 
 
Nuno Miguel Babo Leal 
 

M 
2019 
 
 



Nuno Miguel Babo Leal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A História é o passado, o presente e o futuro” – a perceção de 

alunos e professores sobre o ensino da História 

 

 

 

Relatório realizado no âmbito do Mestrado em Ensino da História no 3.º ciclo do Ensino 

Básico e no Ensino Secundário, orientada pelo Professor Doutor Luís Alberto Marques Alves 

Orientador de Estágio, Professora Dulcineia Maria Querido da Silva 

Supervisor de Estágio, Professor Doutor Luís Alberto Marques Alves 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faculdade de Letras da Universidade do Porto 

 

setembro de 2019 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A vocês, que me fizeram ser aquilo que sou



“A História é o passado, o presente e o futuro” – a perceção de 

alunos e professores sobre o ensino da História 

 

 

 

Nuno Miguel Babo Leal 

 

 

Relatório realizado no âmbito do Mestrado em Ensino da História no 3.º ciclo do Ensino 

Básico e no Ensino Secundário, orientada pelo Professor Doutor Luís Alberto Marques Alves 

Orientador de Estágio, Professora Dulcineia Maria Querido da Silva 

Supervisor de Estágio, Professor Doutor Luís Alberto Marques Alves 

 

 

 

 

 

Membros do Júri 

 

Professora Doutora Cláudia Sofia Pinto Ribeiro 

Faculdade de Letras - Universidade do Porto 

 

Professor Doutor Luís Alberto Marques Alves 

Faculdade de Letras – Universidade do Porto 

 

Doutora Ana Isabel Moreira 

Investigadora CITCEM 

 

 

Classificação obtida: 18 valores 



 

5 

 

Sumário 

Declaração de honra .................................................................................................................. 7 

Agradecimentos ............................................................................................................................. 8 

Resumo ........................................................................................................................................ 10 

Abstract ....................................................................................................................................... 11 

Índice de imagens ........................................................................................................................ 12 

Índice de gráficos ........................................................................................................................ 13 

Índice de Tabelas ......................................................................................................................... 15 

Introdução ................................................................................................................................... 17 

Capítulo 1 – Enquadramento teórico ........................................................................................... 20 

1.1. Breve História do Ensino da História em Portugal: dos primórdios à Lei de Bases do 

Sistema Educativo ................................................................................................................... 20 

1.2. A História e o Ensino da História: Porquê? Para quê? ..................................................... 28 

1.3. O que pensam os alunos e os professores sobre o ensino da História? ............................ 33 

1.3.1. Os alunos e as «Finalidades da História» .................................................................. 34 

1.3.2. Os alunos e as caraterísticas do «bom professor de História ..................................... 35 

1.3.3. Os alunos e as «atividades pedagógicas» no Ensino de História .............................. 37 

1.3.4. Os alunos e os recursos didáticos em História .......................................................... 39 

1.3.5 O que dizem os professores sobre o ensino da História? ........................................... 39 

Capítulo 2. – Enquadramento Prático ......................................................................................... 41 

2.1. – Metodologia utilizada .................................................................................................... 41 

2.1.1. – O processo de elaboração dos questionários .......................................................... 41 

2.1.2. – O processo de testagem dos questionários ............................................................. 47 

2.1.3. – Aplicação dos questionários ................................................................................... 48 

2.1.4. – Tratamento dos dados ............................................................................................. 48 

2.2. – Contextualização das amostras ...................................................................................... 50 

2.3. Contextualização da amostra dos alunos .......................................................................... 50 

2.3.1. – Escola Secundária de Penafiel ................................................................................ 50 

2.3.2 Contextualização da amostra dos alunos .................................................................... 52 

2.4. – Contextualização da amostra dos professores ............................................................... 58 

2.5. – Apresentação dos resultados do questionário aos alunos .............................................. 64 

2.5.1 – A satisfação com a disciplina de História ............................................................... 64 



 

6 

2.5.2. – A perceção dos alunos sobre as ‘Finalidades da História’ ..................................... 67 

2.5.3. – Recursos didáticos mais apreciados pelos alunos .................................................. 93 

2.5.4. – Atividades letivas mais apreciadas pelos alunos .................................................... 96 

2.5.5. – ‘O bom professor de História é aquele que…’ ..................................................... 100 

2.5.6. – Para ti, o que é a História? .................................................................................... 109 

2.6. – Apresentação dos resultados do questionário aos professores .................................... 115 

2.6.1. – A perceção dos professores sobre as Finalidades da História .............................. 115 

2.6.2. – Os recursos didáticos mais utilizados pelos professores ...................................... 121 

2.6.3. – As atividades letivas mais utilizados pelos professores ....................................... 124 

2.6.4. – As caraterísticas do ‘Bom professor de História’ segundo os professores ........... 126 

2.6.5. – O significado da disciplina de História no currículo do Ensino Básico e do Ensino 

Secundário ......................................................................................................................... 130 

2.6.6. – Os constrangimentos ao exercício da profissão docente (disciplina de História) 135 

Considerações finais .................................................................................................................. 138 

Referências bibliográficas ......................................................................................................... 144 

Anexos....................................................................................................................................... 147 

 

 



 

7 

Declaração de honra 

 

 

Declaro que o presente relatório é de minha autoria e não foi utilizado previamente noutro 

curso ou unidade curricular, desta ou de outra instituição. As referências a outros autores 

(afirmações, ideias, pensamentos) respeitam escrupulosamente as regras da atribuição, e 

encontram-se devidamente indicadas no texto e nas referências bibliográficas, de acordo 

com as normas de referenciação. Tenho consciência de que a prática de plágio e auto-

plágio constitui um ilícito académico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porto, 27 de setembro de 2019 

 

Nuno Miguel Babo Leal



 

8 

Agradecimentos 

Chegado ao fim desta demanda, é tempo de agradecer. É o momento de recordar 

todos aqueles que contribuíram de forma direta ou indireta neste processo e que fizeram 

parte do trabalho aqui apresentado. 

Em primeiro lugar à minha família, em especial aos meus pais, avós e irmãos. 

Obrigado por tudo! Não sou, nem somos perfeitos! E, ainda bem! Vocês são a minha base 

e se hoje estou aqui, em grande medida deve-se a vocês. Estes últimos tempos foram de 

mudança, inesperada para todos nós, mas quero que saibam que estarão para sempre no 

meu coração. 

À Daniela. É enorme o sentimento de gratidão que tenho. Estiveste sempre lá quando 

eu precisei, quando eu duvidei de mim e das minhas capacidades. Por isso, este trabalho 

também é teu. Não sei o que no futuro nos espera, mas sei que serás um dos capítulos 

mais bonitos da minha vida! Felizmente, tu sabes disso! 

Ao meu orientador e supervisor de estágio, Professor Doutor Luís Alberto Alves, por 

toda a ajuda e paciência que demonstrou ao longo destes dois anos, principalmente nos 

último meses. Sem a sua ajuda e compreensão este relatório não existiria. É um líder que 

lidera pelo exemplo e, isso, diz muito sobre os valores que o norteiam. Obrigado! 

À Professora Doutora Cláudia Pinto Ribeiro, por sem quem é e como é. Foi a lufada 

de ar fresco que precisava(mos). O primeiro ano foi um ano intenso, mas que deixa 

memórias maravilhosas que guardo com muito carinho. Obrigado por tudo o que me 

ensinou, mas também pela relação de amizade que criamos! 

À minha orientadora de estágio, Professora Dulcineia Silva, o meu eterno obrigado! 

Obrigado por me (nos) ter recebido. E que bem nos recebeu! De professora a orientadora, 

de orientadora a amiga. Este ano foi especial, para mim, para o Fábio e para a Professora. 

Obrigado por todos os conselhos, por todas as conversas! Já tenho saudades. 

Ao meu amigo e colega de estágio, Fábio Fonseca. Foram 5 anos juntos, literalmente. 

As viagens de comboio, as aulas, os trabalhos e o estágio. Já recordo com saudade todos 

esses momentos. Obrigado pela amizade, pelo companheirismo, pela ajuda, pelas 

conversas, por tudo aquilo que vivemos! Sabes que te desejo sempre o melhor. 



 

9 

À Escola Secundária de Penafiel, na pessoa do Diretor Vítor Leite. Obrigado pela 

forma que me receberam, sempre disponíveis, sempre atenciosos. A ESP é um lugar do 

qual tenho as melhores memórias, quer como aluno, quer como professor.  Se sou o que 

hoje sou, deve-se em parte a esta maravilhosa instituição. 

Aos meus colegas de Mestrado, por estes dois anos. Apesar de muito heterogéneos, 

construímos um grupo, uma turma muito agradável. São várias as memórias de 

companheirismo que levo para a minha vida. Aprendi com todos vocês. Foi um gosto ter 

sido o vosso representante, espero não vos ter falhado. 

Ao Daniel, ao Fábio, ao Frederico, ao Mendonça, ao Seixo, ao Ricardo, obrigado por 

tudo! É com enorme orgulho que vos vejo, também, a concluir esta bela etapa. Alguns de 

vocês foram autênticas surpresas para mim, outros a confirmação daquilo que eu já sabia. 

Nos momentos difíceis estivemos lá uns para os outros, aliás, continuamos a estar. Não 

há dinheiro no mundo que compre o vosso companheirismo e amizade, caros 

‘companheiros do afrontamento’. 

Aos meus amigos de sempre, ao Daniel e ao Filipe, mas também aos amigos do 

secundário, Ana, Maria, Mariana, Joana, Henrique e Miguel, o meu eterno 

agradecimento, vocês fazem parte da minha vida, apesar de nem sempre estarmos juntos 

ou falarmos, isto também tem o vosso “carimbo”. Obrigado por me ouvirem e por sempre 

me terem apoiado, vocês sabem o quanto valem!  

Aos meus professores, a todos eles que contribuíram para o meu gosto pela profissão 

e que me possibilitaram chegar onde hoje estou. 

Por último, mas não menos importante, aos meus alunos. Meus senhores e minhas 

senhoras, o meu sincero obrigado. Sem vocês este relatório não existia, sem vocês eu não 

teria chegado aqui. Obrigado pelo respeito que sempre demonstraram, obrigado pelo 

carinho, obrigado pela boa disposição, obrigado por me terem ajudado a ser professor. 

Não me esqueço de vocês! Espero que o futuro vos seja risonho, vocês merecem-no!  

“Façam o favor de ser felizes!”. 

 

 



 

10 

Resumo 

O Ensino da História assumiu um papel importante no sistema educativo durante o 

Liberalismo, a I República e o Estado Novo. Tal acontece nos primeiros anos da 

democracia pós-25 de Abril. Contudo, nos últimos anos, o Ensino de História tem sofrido 

alguns reveses, como por exemplo a redução da carga horária no Ensino Básico. Desta 

forma, partindo do pressuposto de que os alunos e professores são o busílis de qualquer 

sistema educativo, importa aferir a sua perceção sobre o ensino da História. 

Este relatório desenvolveu-se no âmbito da Iniciação à Prática Profissional, do 2.º 

ano do Mestrado em Ensino da História no 3.º ciclo do Ensino Básico e no Ensino 

Secundário, que se realizou na Escola Secundária de Penafiel. O estudo contou com a 

participação de 54 alunos e de 21 professores. 

Os questionários auscultaram alunos e professores acerca das ‘Finalidades da 

História’, ‘Caraterísticas do Bom professor de História’, ‘Recursos Didáticos’ e 

‘Atividades Letivas’. A isto acrescenta-se a pergunta de resposta aberta aos alunos “Para 

ti, o que é a História?” e aos professores duas perguntas de resposta aberta “Significado 

da disciplina de História no Currículo do Ensino” e “Constrangimentos à docência”.  

Os resultados demonstram a satisfação dos alunos com a disciplina de História. Tal 

como a consonância entre professores e alunos relativamente às ‘Finalidades da História’ 

e às ‘Caraterísticas do Bom professor de História’. Todavia, o mesmo já não acontece 

relativamente aos Recursos didáticos e às Atividades letivas. Aqui, os recursos didáticos 

e as atividades letivas mais apreciadas pelos alunos, não são as atividades mais utilizadas 

pelos professores. Relativamente às perguntas de resposta aberta, estas revelaram 

perceções diferenciadas, mas complementares entre professores e alunos. 

 Em suma, os resultados demonstram que deve existir um maior diálogo entre 

professores e alunos com o intuito de melhorar o ensino-aprendizagem da disciplina de 

História. 

 

Palavras-chave: Ensino de História; Perceção; Alunos; Professores 
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Abstract 

 

Teaching History assumed an important role in the educational system during the Liber-

alism, the First Republic and the Estado Novo period. This happed in the early years of 

post-25 de April democracy. However, recently History has suffered some setbacks such 

as the reduction of the amount of lecture hours of in basic education. Thus, assuming that 

students and teachers are the key of any educational system, it is important to confront 

their perception of History teaching. 

This report was developed in the context of Professional Practice Initiation on the 2nd 

year of Teaching History in the 3rd cycle of Basic Education and in Secondary Education 

Master’s degree, which took place at ‘Escola Secundária de Penafiel’. 54 students and 21 

teachers participated in this study. 

The questionnaires inquire students and teachers about 'History Purpose', 'Good History 

Teacher Characteristics', 'Teaching Resources' and 'Teaching Activities'. In addition, the 

following open-ended question was presented to students “For you, what is History?” 

And to the teachers two open-ended questions were also made “Meaning of History sub-

jects in the teaching path” and “Constraints to Teaching”. The results show the students 

satisfaction with the History subject. Such as the alignment between teachers and students 

regarding the 'Purposes of History' and the 'Characteristics of the Good History Teacher'. 

Nevertheless, the same is no longer true for teaching resources and teaching activities. 

Here the teaching resources and teaching activities most appreciated by students are not 

the most used ones by teachers. Regarding open-ended questions, they revealed different 

but complementary perceptions between teachers and students. 

In short, the results show that there should be a better dialogue between teachers and 

students in order to improve the teaching and learning of the History subject. 

 

 

Keywords: History Teaching; Perception; Students; Teachers 
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Introdução 

 

O seguinte relatório realizou-se no âmbito da Unidade Curricular Iniciação à Prá-

tica Profissional, pertencente ao segundo ano do Mestrado em Ensino de História no 

3.ºciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário da Faculdade de Letras da Universi-

dade do Porto. 

Importa agora falar sobre o tema do trabalho que vai ser desenvolvido ao longo 

das próximas páginas. O tema por mim escolhido diz respeito à ‘perceção dos alunos e 

professores sobre o Ensino da História’. Tendo estado imbuído num processo de forma-

ção inicial de professores, através da realização de estágio como Professor Estagiário de 

História, acredito ser de extrema importância para mim saber como os alunos «olham» e 

«refletem» sobre a disciplina, mas também como os professores a percecionam. 

Na minha opinião, o aluno representa um papel fundamental no sistema educativo. 

Primeiro, porque o sistema educativo existe por causa dele. Segundo, porque o sistema 

existe para formar o aluno. Sendo o aluno a «pedra-de-toque» do sistema educativo (ou 

pelo menos deveria ser, na minha opinião, apesar de nem sempre tal acontecer), é de 

extrema importância consultar os alunos, tentar percebê-los, saber o que pensam e porque 

o pensam, de maneira a que a praxis pedagógico-didática melhore. Ainda assim, como é 

óbvio, a posição dos alunos não pode ser o único fator a ser levado em conta. Esta tem de 

ser tomada em consideração com outros aspetos, daí que considere também de extrema 

importância «ouvir» os professores, assim como todos os outros intervenientes que de-

sempenham um papel importante nos espaços escolares e, por consequência, no sistema 

educativo português. 

Outro aspeto que acredito ser importante, e que acaba também por me influenciar 

a trabalhar esta temática, é o Mundo e a Sociedade atual. O que tem isto a ver com a 

perceção dos alunos sobre o Ensino da História? Eu acredito que se pode estabelecer uma 

relação entre estes dois aspetos. Primeiro que tudo, importa referir que estamos num 

Mundo com caraterísticas muito específicas. Vivemos num Mundo e numa Sociedade nos 

quais a informação circula de forma quase instantânea. Isto leva a que um acontecimento 
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rapidamente atinja «popularidade» internacional, mostrando que a Globalização é uma 

realidade. Numa outra perspetiva, para além da velocidade na troca e chegada de infor-

mação, o volume de informação é também maior do que nunca. Desta forma, temos den-

tro da informação: a informação, a desinformação e contrainformação. Por isso, é funda-

mental dotar os alunos de competências para destrinçar a boa e a má informação. Na 

minha opinião, a disciplina de História pode aqui desempenhar um papel fundamental, 

por exemplo, através do trabalho de fontes com diferentes perspetivas. 

Outras questões são «Hoje» levantadas, algumas delas fraturantes. A questão dos 

refugiados, a ascensão de regimes políticos com cariz xenófobo e racista, a descrença nas 

instituições democráticas, ou ainda as questões de identidade de género e de orientação 

sexual. Estamos perante uma multiplicidade de temas e «problemas» que a sociedade e 

os alunos enfrentam, pelo que é necessário formar cidadãos com determinadas competên-

cias: cidadãos críticos, interventivos, conscientes e com valores democráticos. Tal como 

é defendido na legislação portuguesa, a começar pela Constituição da República e pela 

Lei de Bases do Sistema Educativo. A História também desempenha um papel fundamen-

tal nestas questões – Função Social da História – na promoção das competências acima 

referidas. 

Tomando em consideração as linhas acima escritas, importa perceber de que 

forma os alunos percecionam o Ensino da História. Se eles consideram ou não que a dis-

ciplina de História é importante para a formação deles. Ou se a velha questão de que a 

“História é só decorar e «chapar»” ainda se mantém, pouco acrescentando para a forma-

ção deles enquanto alunos e cidadãos. Aliás, o próprio título do meu relatório contraria, 

à partida, esta conceção. A História é o passado, o presente e o futuro é uma frase de um 

dos alunos que participou no estudo através do preenchimento do questionário. Esta frase 

representa a perceção de alguns alunos e professores sobre a importância do ensino da 

História, tal como em certa medida, a minha própria perceção. Porque se a História não 

tiver uma função social, se não servir para consciencializar os alunos, ou seja, formar 

melhores pessoas e melhores cidadãos, pode então começar a ouvir-se dizer que a ‘His-

tória não serve para nada’. 
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Outra das questões que influenciou a minha escolha e que pretendi ver esclarecida, 

foi perceber a opinião deles sobre o modo como aprendem, se concordam ou não. Este 

aspeto é, na minha opinião, bastante importante. Importa perceber a opinião destes alunos, 

sem nunca tomar as considerações destes como piores ou melhores do que a de outros 

agentes. Devemos encarar como dados válidos, já que muitas vezes os alunos não são 

consultados, relativamente a este tipo de matérias. 

É relevante, na minha opinião, averiguar as questões relativas aos recursos e às 

estratégias de aprendizagem. Desta forma, é fundamental perceber que tipologia de re-

cursos e de que estratégias de aprendizagem os alunos mais gostam e consideram como 

mais profícuas para o desenvolvimento de competências e de conhecimentos, no âmbito 

da disciplina de História. Este aspeto deverá ser comparado com a opinião dos professo-

res, de maneira a que se perceba se alunos e professores têm a mesma opinião ou não. Se 

tal não acontecer, é sinal que o sistema de ensino-aprendizagem não está a funcionar, o 

que leva a que seja necessário a reflexão por parte dos agentes que têm poder de decisão, 

neste caso os professores. 

Em suma, considero que os resultados deste estudo vão ser muito importantes para 

mim. Primeiro porque vão ser uma representação do trabalho desenvolvido pela minha 

lecionação ao longo do estágio, assim como da lecionação do meu colega de estágio, 

Fábio Fonseca, e da orientadora cooperante da Escola Secundária de Penafiel, Dulcineia 

Silva. Segundo, e potencialmente o mais importante, porque me vai permitir contactar e 

refletir sobre um conjunto de dados e informações sobre o ensino da História. Desta 

forma, através da reflexão sobre este, poderei adaptar as minhas práticas pedagógicas com 

o intuito de melhorar o processo de (ensino)aprendizagem dos meus futuros alunos. 
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Capítulo 1. Enquadramento teórico 

 

Tendo em consideração os objetivos a que me proponho, será importante, nesta 

fase, fazer um enquadramento dos vários aspetos que fazem parte da minha temática. Isto 

para que o «estudo de caso» que foi desenvolvido no desenrolar desta investigação tenha 

uma base sólida.  O enquadramento que aqui será apresentado reflete o que por mim foi 

consultado. Desta forma, o denominado «enquadramento teórico» apresenta três partes. 

A primeira parte diz respeito à «História» da disciplina de História, em Portugal. A se-

gunda, ao enquadramento curricular da disciplina na atualidade, olhando desta forma para 

os documentos curriculares em vigor. E, por fim, a terceira parte, na qual apresentarei 

algumas reflexões e resultados de outras investigações que versaram sobre a temática em 

investigação. 

1.1. Breve História do Ensino da História em Portugal: dos primórdios à Lei de Bases 

do Sistema Educativo 

 

Tendo o estudo aqui apresentado o objetivo final de analisar e refletir sobre a per-

ceção de alunos e professores sobre o Ensino da História, é importante, na minha opinião, 

que exista uma contextualização acerca do Ensino da História. Esta não poderia começar 

de outra forma, a não ser através de uma pequena síntese da história da disciplina em 

Portugal. 

Segundo Torgal, não é possível determinar de forma concreta e exata o início da 

disciplina de História em Portugal (1996 apud Magalhães, 2002, p. 58), embora o mesmo 

autor indique que existe referência à mesma no início do século XIX, mais concretamente, 

no ano de 1805.  

A precocidade da inclusão de História nos currículos escolares é demonstrativa da 

importância atribuída pelos vários regimes políticos à influência do ensino da História na 

formação da consciência nacional. Desta forma, “a intenção de colocar a História ao ser-

viço do Estado, atribuindo-lhes objetivos de formação moral e patriótica de caráter pro-

pagandístico, pode detetar-se desde a antiguidade, mas é a partir do século XIX, com a 
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vitória do Liberalismo e a instituição dos sistemas nacionais de ensino que a utilidade do 

ensino da História se manifesta como fator incontornável no estabelecimento da nascente 

e necessário educação nacional” (Proença, 2001, p.41). 

É durante os primeiros decénios de oitocentos que começam a surgir pensamentos 

concretos sobre o que deve ser a disciplina de História. Mouzinho de Albuquerque de-

fende em 1823, numa obra sobre a Instrução Pública, o ensino da História. Segundo este 

autor, o ensino da disciplina não deveria passar pelo ensinamento de nomes, datas e épo-

cas, mas sim pelo lado filosófico (Lima, 2017, s/p). Desta forma, deveriam merecer aten-

ção os conhecimentos relacionados com a liberdade, o patriotismo, a independência na-

cional e a moral.  

Pouco tempo depois, no ano de 1829, é Almeida Garrett que se insurge sobre a 

importância e a necessidade do ensino da História, entendida como “arquétipo da cultura 

e da moral burguesa” (Lima, 2017, s/p).  Segundo Garrett, a História quando bem-ensi-

nada, para além de formar o intelecto dos seus estudantes, também forma o «coração». A 

nova ordem político-económica que emerge de forma definitiva aquando da derrota na 

Guerra Civil da fação absolutista, necessita de uma renovação da opinião pública. A vi-

tória da Monarquia Constitucional e do Liberalismo em Portugal vaticinou ainda mais a 

importância e a centralidade da disciplina de História como esteio da “formação moral e 

intelectual das novas elites culturais burguesas, contribuindo decisivamente para a tenta-

tiva de «regeneração», em curso, de uma nova «alma nacional», através de uma vaga 

nacionalizadora de fundo que apelava ao regresso e à revalorização das origens nacionais” 

(Lima, 2017, s/p) 

Apesar disso, a disciplina apenas aparece de forma concreta com as reformas dos 

anos trinta do século XIX. Em 1835, o «Regulamento Geral da Instrução Primária» assi-

nado pelo ministro Rodrigo da Fonseca Magalhães, contempla o ensino de “algumas no-

ções de História”. Na prática, este refere-se ao ensino elementar da História de Portugal 

e as referências à história religiosa católica.  

Já no ano de 1836, com o Decreto de 17 de novembro, da autoria de Passos Manuel 

são criados os Liceus Nacionais. Este decreto instala em Portugal o sistema de ensino 
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secundário liceal. É no seguimento deste decreto, que surge neste nível de ensino a disci-

plina de História. Na reforma de Passos Manuel, o ‘Plano de Instrução Primária’ prevê 

“Breves noções de História de Geografia e da Constituição”. Já na Instrução Secundária 

estava acautelada a área curricular “A Geografia, a Cronologia e a História”.  

Podemos assim confirmar uma tendência do ensino durante o período liberal, que 

é a associação da História à Geografia. A História estava ainda associada ao Estudo da 

Constituição, assumindo “a função de educação cívica que passava também a constituir 

uma das finalidades do seu ensino” (Proença, 2001, 42-43). Segundo a mesma autora, “a 

junção de várias disciplinas no mesmo conjunto curricular com poucas horas semanais de 

lecionação implicava uma nítida desvalorização dos conteúdos programáticos a ministrar, 

apenas constituídos por extensas listas de nomes e factos para memorizar, sem qualquer 

nexo causal compreensível e coerente” (Proença, 2001, p.43). 

O primeiro programa da disciplina de História no ensino secundário, apenas apa-

rece em 1872. É, no entanto, um programa “muito vago, não ultrapassando no domínio 

da História Geral, a Idade Média, e, da História de Portugal, os Descobrimentos” (Torgal, 

1996, p.436 apud (Lima, 2017, s/p), 2017). Em 1880, existe uma reforma no ensino liceal, 

que tem consequências para o ensino da História, já que passou a ser uma disciplina au-

tónoma. Estas reformas promovidas pelo ministro José Luciano de Castro demonstram 

um programa “de grande atualização, podendo dizer-se que, no âmbito da História Geral, 

se chegou à atualidade, a fundação do império alemão e a segunda república francesa, 

sendo que no que diz respeito à História de Portugal, finda com o «estabelecimento do 

regímen constitucional em Portugal e dificuldades que encontrou e venceu” (Torgal, 

1996, p.436 apud (Lima, 2017, s/p), 2017). O reforço que a disciplina teve nesta época 

provocou, na opinião de Proença, uma função nacionalista, que se liga de forma indelével 

ao culto da Pátria e dos seus heróis (2001, p.44). 

A reforma de 1895 (Jaime Moniz) implementou uma profunda reestruturação do 

ensino secundário em Portugal. As alterações introduzidas tocaram vários domínios, 

desde questões curriculares e de organização dos estabelecimentos, mas também meto-

dológicas e pedagógico-didáticas. Esta reforma dá um estatuto à disciplina de História 
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que até então esta não tinha, passando a ser lecionada em todos os anos do ensino secun-

dário. Segundo Torgal à disciplina de História “são apontadas finalidades formativas no 

âmbito de inteligência, memória, imaginação, vontade moral, sentido artístico, virtudes 

morais como «o desenvolvimento do amor da pátria, da nacionalidade, da humanidade»” 

(1996, p. 436 apud Magalhães, 2002, p.59).  

O programa oficial de História para o ensino liceal, Decreto de 16 de setembro de 

1895, contemplava uma divisão dos conteúdos programáticos para cada um dos sete anos 

do ensino liceal. No 1.º ano, os alunos iniciavam o estudo através do destaque de alguns 

homens e acontecimentos notáveis da História de Portugal. Já no 2.º ano, os conteúdos 

diziam respeito aos povos orientais: Egípcios, Babilónios, Fenícios, Judeus, entre outros. 

O 3.º ano era dedicado às civilizações clássicas: Grécia e Roma. Os conteúdos do 4.ºano 

abordavam um conjunto amplo de temáticas históricas e períodos temporais: fim do Im-

pério Romano, Invasões Bárbaras, Carlos Magno, Henrique I da Alemanha e Otão, o 

Grande, os Estados da Europa no final do século XV, Descobrimentos Portugueses, Luís 

XIV, a revolução de 1688 em Inglaterra, o poder naval da Inglaterra, os EUA, Revolução 

Francesa de 1789, a independência do Brasil e as invenções da civilização contemporânea 

(máquina a vapor, caminho de ferro e telégrafo elétrico). O 5.º ano dedicava-se à História 

de Portugal, das suas origens ao século XIX. Já os conteúdos dos 6.º diziam respeito à 

História das instituições em Portugal das origens ao Liberalismo, enquanto que os do 7º 

ano versavam sobre as instituições do Liberalismo até à atualidade (Lima, 2017, s/p). Ao 

nível metodológico, os professores eram orientados no sentido de seguir uma marcha gra-

dual do ensino, caminhando da simples narração para a explicação” (Proença. 2001, p.48). 

Na opinião de Proença, a reforma implementada por Jaime Moniz foi a base do ensino da 

História para a época contemporânea, sendo que os seus objetivos e metodologias pouco 

foram alterados até meados do século XX (2001, p.48). 

As reformas desenvolvidas pela I República preocuparam-se, fundamentalmente, 

com os problemas do ensino primário, relacionados com a alta taxa de analfabetismo 

(cerca de 70%) e com a laicização da educação. Ainda assim, a I República procurou 

desenvolver uma nova educação histórica para a nova sociedade que se afirmava querer 

construir, isto sem, no entanto, pôr em causa uma certa tradição histórica, considerada 
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conveniente para a afirmação da consciência nacional (Pintassilgo, 2001, p.53). Neste 

sentido, o ensino da História para os republicanos “tem por finalidade essencial a conso-

lidação do ideal patriótico, entendido o patriotismo aqui como a ideologia capaz de gerar 

o consenso, de solidificar os laços entre os portugueses, verdadeira alternativa ao catoli-

cismo, entretanto afastado da vida pública. Daí que surja como natural a associação, aí 

feita, entre a história e a educação cívica, entendida aquela como o prefácio natural desta; 

a formação do cidadão republicano e patriota, necessário à preservação da jovem Repú-

blica, implica como suporte prévio a organização duma memória e duma mitologia naci-

onais” (Pintassilgo, 2001, p.62). 

Durante o período republicano, com a reforma do ensino de 1918, o Ensino da 

História de Portugal tem os seus domínios alargados. Mas a principal alteração verificada 

revela-se na “conceção positivista da História, atribuindo-lhe responsabilidades na for-

mação cívica dos cidadãos” (Magalhães, 2002, p.59). Considero este aspeto bastante im-

portante, já que na atualidade e nas «reformas» que se têm implementado no sistema edu-

cativo português, especialmente o Perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória e as 

Aprendizagens Essenciais, contemplam-se as preocupações com a formação cívica dos 

alunos de uma forma geral e atribuindo um papel especial à disciplina de História em 

particular. Uma outra novidade destes programas é a inclusão de outras dimensões para 

além da História política – os fenómenos económicos, científicos, culturais e artísticos já 

são abordados. A verdade é que os programas serão rapidamente criticados e, posterior-

mente, suspensos, durante a 1ª República.  

No entanto, em 1921 são elaborados novos programas, que vigorarão até 1926, 

com o fim da I República. Estes programas, segundo Pintassilgo, “correspondem a um 

formato bem mais tradicional, ainda que a política já não surja como dimensão exclusiva. 

[…] O patriotismo, relativamente ausente dos programas de 1919, readquire a sua centra-

lidade” (2001, p.56). 

O currículo revelou desde sempre ser um aspeto central em qualquer sistema de 

ensino. Este visava “a integração cultural, a conformidade social e a normalização dos 

comportamentos” (Pintassilgo, 2001, p.53). A I República pretendia, através da Instrução 
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Primária formar o cidadão para a vida em democracia, o ‘Homem-novo’ – “é lá […] que 

se pretende promover uma socialização de tipo republicano, necessária à preservação do 

novo regime” (Pintassilgo, 2001, p.53). Neste contexto a disciplina de História assume 

um papel importante, tendo em consideração os objetivos, anteriormente, referidos. É 

nesse sentido que a disciplina contribui de forma bastante significativa para a construção 

de uma memória coletiva – “a República parece ter tido a consciência nítida da função 

integradora da História ensinada às crianças da escola primária” (Pintassilgo, 2001, p.54). 

Com o golpe militar de Gomes da Costa a 28 de maio de 1926, entra-se numa nova 

fase do ensino em Portugal. Durante os períodos da Ditadura Militar e do Estado Novo, 

o ensino foi alvo de várias reformas. A disciplina de História assume, neste quadro, uma 

grande preocupação para o regime, sendo alvo de variadas intervenções.  Na reforma de 

1936 ou reforma de Carneiro Pacheco, a disciplina de História “estaria sob vigilância 

especial” (Torgal, 1996 apud Magalhães, 2002, p.61). Estabeleceu-se o livro único, 

abrangendo naturalmente também a disciplina de História, mas “sobretudo decretava-se 

a visão da História que deveria ser lecionada, obviamente coincidente com a função de 

controle e inculcação ideológica” (Magalhães, 2002, p.61).  Desta forma, era promovida 

uma História que tinha os seguintes objetivos: “o culto dos heróis, a exaltação patriótica, 

a prática das virtudes cristãs” (Carvalho, 1996, p.775 apud Magalhães, 2002, p.61). O 

próprio decreto-lei que põe em vigor os novos programas para a disciplina de História 

demonstra os objetivos do regime: “a disciplina de História, além do fim inerente a todo 

o ensino liceal, tem como função especial dar a conhecer as transformações sofridas pela 

sociedade e pelo homem, com o intuito de provocar uma compreensão dos aspetos da 

sociedade contemporânea e dos valores que dominam a sua estrutura, com particular re-

ferência à missão histórica da Nação Portuguesa, dentro do ideal cristão” (Lima, 2017 

s/p). 

   No período pós-Segunda Guerra, existe uma reformulação do sistema educativo, 

face às circunstâncias da nova ordem mundial. A reforma de 1947-48 apresenta uma «su-

avização ideológica», optando pela mudança do discurso. Relativamente ao ensino da 

História, existe a renovação relativamente aos métodos pedagógicos, com o objetivo de 

tornar o ensino mais cativante, passando a ocupar um papel de ainda maior protagonismo. 
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A grande transformação a nível educacional ocorre já com Marcelo Caetano na presidên-

cia do Governo. O grande «obreiro» é o ministro Veiga Simão, que daria nome à reforma. 

A reforma Veiga Simão expande a escolaridade obrigatória de seis para oito anos, assim 

como promove a “desideologização de programas e conteúdos” (Magalhães, 2002, p.64). 

Um dos princípios orientadores proclamados por esta reforma era o da liberdade de en-

sino. Apesar das alterações introduzidas pela reforma, não se consegue avaliar o impacto, 

porque apenas nove meses depois irrompeu em Portugal a Revolução de Abril de 1974, 

que muda por completo o paradigma do sistema de ensino. 

A escola do pós-25 de abril “devia contribuir para a extinção dos privilégios soci-

ais, para a liberdade individual e progressão pessoal, logo deviam ser revistos os conteú-

dos programáticos das disciplinas e devia alterar-se a metodologia de ensino e as relações 

interpessoais entre professores e alunos” (Henriques, 2001, p.103).  

Dada a profunda ideologia presente em manuais e programas escolares era funda-

mental ao novo regime político introduzir alterações, quanto antes. As primeiras altera-

ções significativas dizem respeito à ação de Vitorino Magalhães Godinho, enquanto mi-

nistro da Educação do II Governo Provisório, que tinha como objetivo primordial o fun-

cionamento do ano letivo de 1974/75.  Relativamente à disciplina de História foram desde 

logo implementadas algumas alterações – “criaram-se linhas orientadoras que consigna-

vam uma viragem para a História económica e social e abandonavam as conceções naci-

onalistas” (Magalhães, 2002, p.67). Desta forma, passam a valorizar-se os processos glo-

bais (estruturas e conjunturas) que substituem o ensino das personagens, das datas e dos 

acontecimentos. Pretendia-se, através do ensino da disciplina, o aluno pudesse compre-

ender a realidade humana, de forma a poder intervir conscientemente em sociedade.  O 

período do PREC também teve o seu reflexo nos programas de História, adotando-se uma 

linha dialética de raiz marxista, que viria a ser substituída, aquando da estabilização da 

democracia, por uma orientação que se baseava nos complexos histórico-geográficos. 

As grandes alterações no sistema educativo português acontecem no ano de 1986. 

A Lei de Bases do Sistema Educativo (LBSE) instaurou de forma definitiva o sistema 

educativo que se veio a desenvolver no pós-25 de Abril. A LBSE introduziu a extensão 
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da escolaridade obrigatória para 9 anos. Um dos princípios organizadores da LBSE enfa-

tiza a importância do ensino e aprendizagem da História, já que defende que o sistema 

educativo deve “contribuir para a defesa da identidade nacional e para o reforço da fide-

lidade à matriz histórica de Portugal, através da consciencialização relativamente ao pa-

trimónio cultural do povo português, no quadro da tradição universalista europeia entre 

todos os povos do Mundo” (alínea a) do artigo 3.º da Lei de Bases do Sistema Educativo 

Português, 1986). 

 Em 1989 foram implementados os planos curriculares do ensino básico e secun-

dário. A disciplina de História apenas se encontra formalmente no 2.º ciclo do Ensino 

Básico (História e Geografia de Portugal (HGP)), apesar de, no 1.º Ciclo, a área de Estudo 

do Meio também contemplar conceitos e conteúdos de História. Na disciplina de HGP 

podemos destacar três vertentes – “a Península Ibérica – lugar de passagem e fixação; 

Portugal no passado e Portugal hoje” (Magalhães, 2002, p.69). Nesta promovem-se me-

todologias que despertem e desenvolvam a capacidade criativa e a curiosidade das crian-

ças. Relativamente à disciplina de História no 3.º Ciclo do Ensino Básico, esta abrange 

um conjunto alargado de temáticas desde a Pré-História à História Contemporânea. De-

fende-se também nos programas para o 3.º Ciclo a “utilização de materiais e estratégias 

diversificadas que contribuam para uma maior motivação dos alunos e que configurem 

aprendizagens significativas”. Relativamente ao Ensino Secundário, a disciplina deixa de 

ter caráter obrigatório. Faz parte do Curso Científico-Humanístico de Línguas e Humani-

dades, com a disciplina de História A. É ainda passível de escolha como disciplina espe-

cífica opcional, na vertente de História B e História da Cultura e das Artes, nos cursos 

Científico-Humanísticos de Ciência Socioeconómicas e Artes, respetivamente. Especifi-

cando o caso da disciplina de História A, o programa consagra os aprofundamentos dos 

conteúdos do 3.º Ciclo do Ensino Básico, apesar de organizado por temáticas e nem sem-

pre por ordem cronológica. Nesta fase pretende-se fomentar o trabalho com fontes e o 

trabalho autónomo do aluno.  

A situação da disciplina de História ao longo do período anteriormente retratado 

é bastante interessante: “por um lado, porque se viveu um longuíssimo período de estag-
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nação e endoutrinamento veiculado pela escola, seguido de uma rutura renovadora mar-

cada por múltiplas tendências; por outro, a área curricular de História foi – antes e depois 

do 25 de Abril – das mais sensíveis às influências ideológicas e conjunturais (Rol-

dão,1987 apud Henriques, 2001, p.113).   

Desta forma, e tomando em consideração a palavras de Torgal, “nunca se perdeu 

a noção de que a História é uma disciplina de grande importância cívica, embora se pro-

curasse esclarecer que a História não deverá estar ao serviço de ideologias (Torgal, 1996, 

p.445 apud Magalhães, 2002, p.70). Nas palavras de Raquel Henriques, “a evolução do 

próprio ensino da disciplina é curiosa: vincadamente académica, factológica, patriótica e 

distante dos interesses dos alunos, evoluiu para a preocupação com as causas e conse-

quências, para o estudo dos aspetos económicos e sociais e para a relação com as outras 

culturas. Posteriormente, realçou-se o estudo das conjunturas, ciclos de longa duração e 

complexos histórico-geográficos. Atualmente, reabilita-se novamente o acontecimento, o 

individual, há a preocupação em estudar aspetos relacionados com as mentalidades, o 

quotidiano e os grupos minoritários” (Henriques, 2001, p.113). 

1.2. A História e o Ensino da História: Porquê? Para quê? 

Tendo em consideração que este trabalho se propôs estudar a perceção dos alunos 

sobre o Ensino da História, importava perceber a importância da disciplina para aquilo 

que se pretende no Sistema Educativo Português. Alguns autores têm refletido sobre estas 

questões, atribuindo à História uma função social, ou seja, que a História e o seu ensino 

têm importância dentro de um variado conjunto de aspetos.  

Nas palavras de Alves, os “múltiplos problemas contemporâneos reclamam da 

História um papel cívico, interventivo, consciente, lúcido e tolerante que transforma a 

disciplina curricular num espaço privilegiado de formação onde pode jogar-se o próprio 

futuro da coexistência humana” (2016, p.11). 

O facto de a disciplina de História estar sempre presente nos currículos dos vários 

ciclos de ensino dos países europeus demonstra que existe um claro consenso, no que diz 
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respeito à importância atribuída ao ensino da História, como fator essencial para a forma-

ção dos alunos, enquanto cidadãos (Vieira, 2018, p.33). Ao encontro desta ideia está a 

posição defendida por Félix e Roldão, que consideram que “a História é ensinada na es-

cola como elemento essencial à formação de sentimentos de solidariedade face aos grupos 

de pertença […], procurando oferecer um modelo universal de humanidade” (1996, p.36 

apud Vieira, 2018, p.34). 

Pais defende que no domínio da História “não se ensina tudo o que faz parte dela, 

cabendo justamente aos sistemas de ensino ponderar as articulações entre as ênfases ou 

omissões arbitrárias de certos aspetos da História. Nesta perspetiva, ela pode ser conside-

rada uma mina subterrânea que o sistema de educação vai explorando com o objetivo de 

reconstituir uma outra História refinada para fins didáticos” (Pais, 1997, p.32).  

Bittencourt, tomando em consideração a construção dos programas e currículos, 

defende que “a seleção dos conteúdos escolares […] depende essencialmente de finalida-

des específicas […], não decorre apenas dos objetivos das ciências de referência, mas de 

um complexo sistema de valores e de interesses próprios da escola e do papel por ela 

desempenhada na sociedade (Vieira, 2018, p.35). A posição mais genérica relativamente 

à construção dos programas escolares de Bittencourt, acaba por confirmar a posição de-

fendida por Pais. 

O Conselho da Europa, através da publicação do documento Ensino de Qualidade 

na Disciplina de História no século XXI, apresenta algumas considerações bastante im-

portantes sobre a relevância do ensino da História e do melhor modo de o implementar. 

Logo na introdução, os autores deste documento consideram que “o ensino da História 

desempenha um papel fundamental face aos desafios políticos, culturais e sociais que a 

Europa enfrenta atualmente […] desafios colocados pela diversificação das sociedades, 

pela integração de migrantes e refugiados na Europa, e pelos ataques à democracia e aos 

valores democráticos” (2018, p.5). Outro aspeto referido pelo documento é a potenciali-

dade que a História proporciona para a compreensão da “complexidade e diversidade do 

comportamento humano no passado, fomenta[ndo] a capacidade para questionar narrati-

vas divergentes e até contraditórias, e exigir a fundamentação de qualquer argumento” 
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(2018, p.5).  Outro aspeto que este relatório da Conselho da Europa evidencia é a articu-

lação entre o Ensino da História e a aquisição de competências para uma cultura demo-

crática, algo que tem vindo a ser defendido nas instituições europeias, mas também em 

Portugal através do Perfil do Aluno para a escolaridade obrigatória e da inclusão da 

disciplina de Cidadania e Desenvolvimento no quadro curricular. 

Desta forma, Alves, já em 2009, defendia que História ensinada nas escolas deve 

privilegiar temáticas que tenham uma leitura transversal e que contribuam também para 

a formação cívica dos alunos – “os momentos de guerra e de paz na História; os períodos 

de maior intercâmbio civilizacional; […] as épocas de maior criatividade cultural, artís-

tica e científica; ou ainda, o exercício da cidadania nas diferentes épocas históricas” (Al-

ves, 2009, p.5).  O mesmo autor defende que este tipo de temática seria mais profícuo 

para a participação e motivação dos alunos para a aprendizagem da disciplina, o que per-

mitiria que a História cumprisse a sua função social. Para além das questões programáti-

cas acima mencionadas, é necessário que alguns aspetos/questões façam parte da História 

escolar/curricular: realçar a comparação (análise das analogias possíveis e das distinções); 

periodização (percecionar os diferentes ritmos de mudança); acompanhar de forma crítica 

as manifestações da memória e saber intelectualmente distanciar e evitar os seus usos 

públicos. Este ‘tipo de História’ será “uma História investigadora, que interroga o acon-

tecimento até conseguir atribuir-lhe um sentido particular e onde a comparação e a ana-

logia estarão no centro do pensamento histórico” (Alves, 2016, p.14).  Numa outra pers-

petiva, segundo o mesmo autor, a História disciplinar terá que ser “uma História atenta 

ao outro, próximo ou distante, e que se esforça por o entender, permitirá depois mudanças 

de escalas espaciais e temporais garantindo uma visão mais humanista do mundo” (2016, 

p.15). 

O documento Ensino de Qualidade na Disciplina de História no século XXI 

avança com um conjunto de princípios e linhas orientadoras que devem estar presentes 

nos programas da disciplina de História e nas práticas pedagógicas dos professores de 

História (2018, p.9): 

“1. Desenvolver planos curriculares flexíveis e pedagogias interativas que reco-

nheçam diferenças culturais. 
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2.  Ensinar e aprender sobre a História complexa da democracia. 

3.  Refletir sobre o modo como as atividades de indivíduos e grupos de pessoas 

comuns mudaram História das sociedades. 

4.  Reconhecer que pessoas de diferentes origens culturais, religiosas e étnicas 

estão há muito tempo enraizadas nas sociedades. 

5.  Valorizar as múltiplas identidades do ‘outro’ e as nossas. 

6.   Disponibilizar ferramentas para analisar fontes históricas e lutar contra a pro-

paganda manipuladora. 

7. Abordar questões que podem ser sensíveis ou controversas. 

8. Equilibrar as dimensões cognitiva, emotiva e ética no ensino e aprendizagem 

da História.”. 

Os princípios e linhas orientadoras apresentadas anteriormente têm visão ampla 

para o ensino da História, tendo este uma importância bastante significativa, já que vários 

domínios são abrangidos pela disciplina. A formação cívica e ética do aluno desempenha, 

na opinião dos autores do relatório do Conselho da Europa, um aspeto muito importante 

da disciplina de História. Parece evidente, na minha opinião, a preponderância dada pelo 

relatório ao ensino da História. Para se cumprir as orientações aqui defendidas, o ensino 

da História em Portugal terá de fazer alterações bastante significativas, que no meu en-

tender já começaram a acontecer com o Perfil dos alunos à saída da escolaridade obri-

gatória e com as Aprendizagens Essenciais.  

No seguimento desta linha de pensamento está também a posição tomada por al-

guns historiadores, que se debruçam sobre as questões da utilidade e da funcionalidade 

da História. José Mattoso, por exemplo, defende que “o que interessa não é gostar de 

História, mas estar convencido que sem ela não se pode compreender o mundo em que 

vivemos […]. É a História que nos habitua a descobrir a relatividade das coisas, das 

ideias, das crenças e das doutrinas” (Mattoso, 1999 apud Alves, 2009, pp.20-21). A po-

sição do historiador português é bastante interessante, já que reforça o papel da História 

como mediadora da diferença, seja ela do domínio cultural, religioso ou político. Jean-

Noel Jeannneney considera que sem a História “os jovens habitarão um mundo que não 



 

32 

compreendem, e que os cidadãos serão bombardeados por notícias/novidades/factos so-

bre os quais não conseguem fundamentar um julgamento (um juízo) no presente” (apud 

Alves, 2014, p.13). Alves acrescenta que para se construir de forma real uma democracia 

participada e consciente, a História é fundamental (2014, p.13). 

Relativamente ao trabalho do professor, na opinião de Alves, não existe uma fór-

mula exata e perfeita para o mesmo. Contudo, defende que a didática deve estar aliada e 

pensada com o trabalho do historiador, fugindo assim de uma pedagogia que privilegia o 

destinatário e “esquece a epistemologia do conteúdo, a natureza da mensagem e a identi-

dade disciplinar” (2016, p.11). Os alunos não precisam da simplificação da ‘História-

ciência’, muito pelo contrário, necessitam da mesma epistemologia dos historiadores e de 

fomentar as suas reflexões nas aulas. Daí que seja fundamental e urgente uma aproxima-

ção entre a historiografia e o ensino da História – “olhando de forma mais atenta à orien-

tação prática do saber histórico e tornando o próprio ensino da disciplina um excelente 

tema para incluir nas perspetivas historiográficas” (Alves, 2016, p.12). 

As considerações que temos trazido ao longo deste ponto evidenciam de forma 

clara, na minha opinião, que a História tem de desempenhar um papel importante no sis-

tema educativo. O papel da História é considerado fundamental, não apenas pela trans-

missão de conhecimentos, mas principalmente pela importância que tem na formação e 

na consciencialização cívica dos alunos, dotando-os de competências sociais que são con-

sideradas cada vez mais como essenciais. É dentro deste quadro de importância que é 

atribuída à História, que considero fundamental saber o que «pensam» os alunos sobre a 

disciplina de História e o ensino, ou seja, sobre as práticas pedagógicas e os conteúdos 

que são desenvolvidos na disciplina. A reflexividade sobre todos os aspetos do ensino e 

sobre o «pensamento» dos protagonistas destas práticas é algo que deve ser feito, pois só 

assim é que se poderá melhorar o sistema educativo e neste caso, em concreto, o ensino 

da História. 
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1.3. O que pensam os alunos e os professores sobre o ensino da História? 

Como já referi, o tema do estudo que foi desenvolvido é a «perceção dos alunos e 

professores sobre o ensino da História». Tal como é observável anteriormente, as questões 

relacionadas com o ensino desta ciência em contexto escolar têm sido amplamente deba-

tidas e estudadas. Desta forma, tenho consciência que o tema que propus desenvolver não 

é inédito. Todavia, não está esgotado. É na perspetiva de acrescentar valor à investigação 

já realizada na área, que vejo o trabalho e o estudo que desenvolvi ao longo dos vários 

meses do meu estágio. 

Vários têm sido os trabalhos académicos e de investigação que têm sido desen-

volvidos sobre esta temática, embora me tenha centrado sobretudo em três estudos (duas 

teses de mestrado e uma tese de doutoramento). Duas dessas investigações são de Paulo 

Pacheco – As representações dos alunos sobre o ensino e a aprendizagem da História e 

Os discursos e as práticas no ensino e na aprendizagem da História: representações de 

professores e alunos, respetivamente Tese de Mestrado e Tese de Doutoramento. A outra 

investigação já consultada é a Tese de Mestrado de Andreia Vieira – “História é como os 

números, quando começamos nunca mais acabamos”: a perceção dos alunos sobre a 

disciplina de História A.  

Apesar dos três estudos apresentarem algumas diferenças na sua conceção, aca-

bam por ter algumas similitudes sobre determinados aspetos, o que acaba por ser positivo, 

já que permite estabelecer aspetos comparativos, como as similitudes e diferenças que os 

seus resultados apresentam. De forma a contextualizar as obras, importa desde logo fazer 

uma distinção que à partida me parece ser importante. Enquanto as duas obras de Paulo 

Pacheco fazem referência às representações dos alunos sobre o Ensino da História, sendo 

que na Tese de Doutoramento a representação dos professores também é alvo do seu es-

tudo; a obra de Andreia Vieira diz respeito à ‘perceção’ dos alunos sobre o ensino da 

História. 

Tal como o título do relatório indica, o que aqui será desenvolvido está mais pró-

ximo do trabalho de Vieira, ainda que os trabalhos de Paulo Pacheco sejam fundamentais 

para o desenvolvimento do mesmo, principalmente no que diz respeito aos professores. 
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É importante, nesta fase, definir o que é a «perceção» - é a “função de captação de infor-

mação, de organização e interpretação dos acontecimentos do meio exterior, ou do meio 

interno, pela via de mecanismos […] existindo uma atividade cognitiva que confere sen-

tido e significação à informação” (Vieira, 2018, p.23). Desta forma, a «perceção» pode 

ser influenciada por uma panóplia de fatores: meio ambiente, fatores inerentes ao sujeito 

(personalidade, emoções), experiências anteriores, expectativas, fatores culturais ou so-

ciais. Isto provoca que os mesmos acontecimentos sejam “olhados” de diferentes manei-

ras, por diferentes pessoas.  

 

1.3.1. Os alunos e as «Finalidades da História» 

Importa agora aferir sobre os resultados das investigações, de maneira a ser pos-

sível traçar um quadro sobre o que vão pensando os alunos sobre o ensino da História. 

No estudo de Pacheco, As representação dos alunos sobre o ensino e a aprendizagem da 

História, os alunos foram confrontados com uma série de questões sobre as “Finalidades 

da História” (1 – Identifica e valoriza nomes de agentes históricos/acontecimentos impor-

tantes; 2 – Promove a compreensão de atos, maneiras de pensar e agir e acontecimentos 

que ocorreram no passado no país e no mundo; 3 – Promove a compreensão de atos, 

maneiras de pensar e agir e acontecimentos que ocorrem hoje (presente) no país e no 

mundo; 4 – Promove a compreensão das manifestações estéticas e culturais do passado e 

do presente; 5 – Sensibiliza para a preservação do património; 6 – Contribui para a edu-

cação de um futuro cidadão ativo e participativo; 7 – Promove a aceitação de práticas e 

culturas diferentes; 8 – Fomenta atitudes e opiniões críticas e de reflexão sobre realidades 

históricas; 9 – Reforça a identidade nacional; 10 – Incentiva a abertura de espírito e adap-

tação à mudança; 11 – Desenvolve atitudes de autonomia pessoal; 12 – Localiza no es-

paço e no tempo acontecimentos e processos; 13 – Promove diferentes formas de comu-

nicação escrita, oral e outras; 14 – Promove a compreensão dos modos como se constrói 

a História enquanto disciplina científica) (Pacheco, 2010, p.48). Tendo em conta a escala, 

que varia de «Menos importante» a «Muito Importante», os resultados mostram que mai-

oria das respostas foram colocadas na opção «Importante», seguindo-se as opções de 
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«Bastante Importante» e «Muito Importante» (Pacheco, 2010, p.115). As finalidades es-

colhidas como mais importantes pelos alunos de 9º ano e 12º ano são as finalidades 7, 8 

e 13. As opções dos alunos dos dois níveis de ensino acabam por ser semelhantes. Se-

gundo Pacheco, as considerações dos alunos “podem levar-nos a pensar que os alunos 

têm um poder de abstração razoável, ao ponto de se conseguirem pronunciar sobre a His-

tória enquanto ciência, e do seu grau de importância/impacto sobre os vários outros do-

mínios das suas vidas pessoais e sociais” (2010, pp. 115-116). As escolhas dos alunos 

evidenciam que a disciplina de História é relevante “na sua formação como futuros cida-

dãos mais ativos e participativos, promovendo-lhes, entre outras capacidades, o exercício 

da cidadania” (Pacheco, 2010, p.117). 

O estudo de Paulo Pacheco, em 2013, acaba por ser um pouco menos conclusivo 

ao nível dos resultados, no que diz respeito às «Finalidades da História». A escolha mais 

frequente por parte dos alunos acaba por recair na «Finalidade» 6, que está relacionada 

com o contributo da História para a construção de um cidadão ativo e participativo. O que 

já não acontece com as «Finalidades» 3, 7 e 8: “promove a compreensão dos atos, manei-

ras de pensar e agir e acontecimento que ocorrem (hoje) no país e no mundo”; “promove 

a aceitação de práticas e culturas diferentes”; “fomenta opiniões críticas sobre realidades 

históricas” (Pacheco, 2013, p.340). Para que se pudesse considerar que os alunos davam 

importância ao caráter da formação cívica na disciplina de História, era fundamental que 

para as «finalidades» 3, 7 e 8 apresentassem valores próximos da «finalidade» 6. 

1.3.2. Os alunos e as caraterísticas do «bom professor de História 

Outro aspeto que estes estudos demonstram são as caraterísticas que os alunos 

evidenciam sobre o «bom professor de História», algo que me interessou analisar, já que 

teve relevância naquilo que foi o desenrolar da minha investigação, mas também da minha 

atividade enquanto futuro docente da disciplina. Pacheco considera que “os alunos prefe-

rem um professor «aberto e flexível»” (2010, p. 117). A afirmação do autor baseia-se nas 

escolhas que os alunos identificaram na amostra, já que as caraterísticas para o «bom 

professor» foram as seguintes: “o professor que usa vários tipos de fontes para que os 

alunos compreendam a História” e “ o professor que se preocupa em saber e resolver as 
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dúvidas dos alunos”. No lado oposto, a caraterística que recolhe menos aceitação por 

parte dos alunos é “o professor que se limita a expor a informação histórica”. 

Apesar disto, Pacheco (2013) apresenta algumas distinções entre as caraterísticas 

evidenciadas pelos alunos de 10.º e 11.º ano, comparativamente com os alunos do 12.º 

ano. Os alunos dos 10.º e 11.º ano vão ao encontro dos dados anteriormente referidos. 

Todavia, o mesmo já não acontece com os alunos do 12.º ano. Estes identificam como 

caraterísticas do «bom professor de História» o que “expõe a informação histórica” e 

“valoriza o manual escolar como material de estudo” (Pacheco, 2013, p. 342). O autor 

considera que tal opinião dos alunos pode ser enviesada pela existência de exame nacio-

nal, já que os alunos se centram na “necessidade de dominarem os possíveis conteúdos – 

alvo das provas, de modo a atingirem o sucesso nas suas classificações” (Pacheco, 2013, 

p.342). Tomando em consideração estes resultados, podemos avançar com a possibilidade 

de que os alunos do 12.º ano, que estão em fase terminal do ensino secundário e têm 

exame final, dão preferência a um professor que se concentre na transmissão de conheci-

mentos e na valorização do manual. Numa outra perspetiva, os alunos de 10.º e 11.º anos 

dão primazia a um professor que defenda um processo de ensino-aprendizagem no qual 

os alunos têm uma maior interferência. 

O estudo de Vieira, que contempla os três níveis do ensino secundário, também 

destaca aspetos similares com os avançados por Paulo Pacheco (2010). Os alunos, se-

gundo a autora, relativamente ao professor, “enfatizam a importância do relacionamento 

de proximidade e da boa relação, e este é visto como alguém que ensina, alguém que 

possibilitou o crescimento pessoal, amigo ou por quem nutrem alguma admiração”.  Ou 

seja, o professor que se mostra aberto ao diálogo, que mantém uma relação de proximi-

dade com os alunos, que procura estar atento às dificuldades e dúvidas destes é o predi-

leto. 
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1.3.3. Os alunos e as «atividades pedagógicas» no Ensino de História 

A questão em torno das «atividades pedagógicas» é um aspeto que considero bas-

tante importante. Este foi alvo de estudo pelos trabalhos acima referidos e que servem de 

base para o que será aqui descrito e analisado. A questão das «atividades pedagógicas» é 

um aspeto importante, já que diz muito sobre a praxis do professor, e também contribui 

para influenciar o gosto, a compreensão e a perceção dos alunos sobre a disciplina de 

História. 

No estudo desenvolvido por Pacheco (2010), o questionamento aos alunos sobre 

as «atividades pedagógicas» foi colocado em dois sentidos: as «atividades» mais frequen-

tes nas aulas; as «atividades» que eles mais e menos gostavam. Relativamente às «ativi-

dades» mais frequentes, os alunos do 9.º ano referiram as seguintes: “exploramos docu-

mentos escritos oralmente; “escrevemos sínteses da aprendizagem em texto e ou em es-

quemas”. Já os alunos do 12.º ano: “exploramos o manual oralmente”; “escrevemos sín-

teses da aprendizagem em texto e ou em esquemas”; “participamos na nossa avaliação e 

na dos nossos colegas”. O estudo de Andreia Vieira acaba por confirmar estes resultados 

– “os alunos referiram com uma maior frequência as aulas expositivas, em que a turma 

está atenta aos recursos construídos pelo professor, ouvem as explicações e escrevem 

aquilo que é mais relevante” (Vieira, 2018, p.122). Importa também analisar as «ativida-

des pedagógicas» menos utilizadas nas salas de aula, já que são também algo bastante 

representativo. Destaco atividades como “Desenvolvemos pequenos projetos em pa-

res/pequenos grupos” e “Refletimos sobre o que aprendemos”, que raramente ou nunca 

são referidas pelos alunos, como «atividades» desenvolvidas na aula de História. Paulo 

Pacheco considera que esta circunstância pode estar relacionada com “opções didático-

pedagógicas ligadas ora à realização de exames nacionais, ora à ausência de tempo letivos 

suficientes que permitam desenvolvê-las […] e que põem em causa o famoso argumento 

do cumprimento dos conteúdos programáticos”. Os resultados aqui apresentados acabam 

por remeter para a ideia de Pais – “o que predomina nas salas de aula de História são as 

práticas tradicionais de ensino, com recurso aos manuais e exposição dos professores” 

(1999, p.42). Mas serão a aula tradicional e as «atividades pedagógicas» mais frequentes 
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aquelas que motivam os alunos? E serão as que proporcionam um melhor processo de 

ensino-aprendizagem?  

Os alunos referem, no estudo de Pacheco (2010), que as «atividades» que mais 

gostam são a exploração de documentos visuais e sonoros (fotografias, banda desenhada, 

caricaturas, músicas, filmes). Os alunos justificam as suas opções tendo em conta as se-

guintes categorias: “Natureza lúdica vs Interesse; Facilita/Favorece a aprendizagem; Fa-

vorece o conhecimento dos diferentes períodos históricos; Desenvolve o espírito crítico 

dos alunos/confronto de diferentes pontos de vista; Favorece o desenvolvimento da ex-

pressão oral; Relação Passado/Presente; Diversidade cultural/patrimonial; Reconstruir a 

História; Desenvolve a cooperação no grupo; Fomenta a  participação dos alunos” (Pa-

checo, 2010, p.124). No estudo desenvolvido por Vieira, as atividades letivas mais apre-

ciadas pelos alunos são as Visitas de Estudo, que têm um grau de consensualidade muito 

grande dentro da amostra de alunos inquiridos. Seguem-se as Aulas expositivas e os Tra-

balhos de grupo, Debates e a Dramatização (Vieira, 2018, p. 124). A grande apreciação 

dos alunos pelas Visitas de Estudo é um aspeto bastante interessante,  Pais considera que 

esse facto está relacionado com “o facto de Portugal ser um dos países mais velhos da 

Europa, e de ter um património monumental interessante que expressa antigos e vários 

feitos da História, pode ajudar a explicar a posição dos jovens” (Pais, 1999, p.37). 

Relativamente às «atividades pedagógicas» que os alunos menos apreciam, parece 

existir uma diferença significativa entre os alunos do 9.º ano e os do 12.º ano. As «ativi-

dades pedagógicas» menos apreciadas pelos alunos do 9.º ano são: explorar o manual 

oralmente e resolver sozinho e por escritas fichas de trabalho. Já os alunos do 12.º apre-

ciam menos a construção de mapas, gráficos e barras cronológicas. Como segunda ativi-

dade menos apreciada, os alunos do 9.º ano indicam novamente a resolução de fichas de 

trabalho, enquanto os alunos do 12.º ano indicam a exploração de documentos escritos de 

forma oral e as questões da autoavaliação e heteroavaliação. Os alunos inquiridos por 

Vieira elegem a realização de Trabalhos individuais como a atividade que menos apre-

ciam (Vieira, 2018, p.124). É interessante perceber que tipo de justificação os alunos 

apresentam para fundamentar a sua posição: “não fomentam aprendizagens; favorecem a 
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apatia/desmotivação; desviam a atenção; não fomentam aprendizagens cooperativas (pro-

fessores/alunos); motivam a rejeição da prática da escrita; desnecessárias, pouco relevan-

tes” (Pacheco, 2010, pp.124-125).  

Tomando em consideração as opiniões dos alunos sobre as atividades desenvolvi-

das na «aula de História», é possível verificar que os alunos apreciam atividades dinâmi-

cas e mais interativas. 

1.3.4. Os alunos e os recursos didáticos em História 

Os recursos didáticos têm um papel fundamental no processo de ensino-aprendi-

zagem na disciplina de História. Desta forma, importa aferir junto dos alunos a relevância 

e apreciação que estes fazem dos mesmos. A boa ou má escolha dos recursos didáticos 

acaba por influenciar em muito a qualidade da aula, mas influencia, principalmente, a 

predisposição dos alunos para a mesma. Através do estudo de Vieira (2018), é possível 

averiguar os recursos didáticos que os alunos do ensino secundário preferem. Era interes-

sante poder ter elementos comparativos com o ensino básico, mas tal não acontece. Desta 

forma, esse foi um dos objetivos da nossa investigação. Os recursos que os alunos mais 

apreciam são os seguintes: documentários, documentos iconográficos, filmes de ficção, 

documentos eletrónicos e música.  Por outro lado, o manual escolar e os documentos 

escritos são os recursos menos apreciados pelos alunos. É interessante analisar que 

quando questionados sobre os recursos nos quais mais confiam, os alunos indicam o ma-

nual escolar e os documentos escritos. Através deste caso, é possível assumir que não 

existe uma correlação direta entre o gosto dos alunos e a sua confiança, no que toca à 

tipologia de recursos didáticos. Na obra Consciência Histórica e Identidade, o seu autor 

considera que os jovens portugueses são, a nível europeu, os que mais confiam e valori-

zam os manuais escolares (Pais, 1999, p.35). 

1.3.5 O que dizem os professores sobre o ensino da História? 

Na obra de Paulo Pacheco (2013), no que diz respeito às Finalidades da História, 

os professores alvo de inquérito consideraram que todas as Finalidades apresentadas se 

encontram interligadas. A Finalidade 6 (“Contribui para a educação de um futuro cidadão 
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ativo e participativo”) é amplamente valorizada pelos professores. Esta valorização en-

contra paralelo nas Finalidades apresentadas pelos alunos. Ao contrário do que acontece 

com os alunos existe uma articulação, feita pelos professores de 10.º ano e 11.º ano, entre 

as Finalidades 6, 7 e 11.  Desta forma, Paulo Pacheco considera que tal “denuncia uma 

relação de condição entre o ser um cidadão ativo e participativo, o aceitar de práticas e 

culturas diferentes e a presença de atitudes de autonomia pessoal” (2013, p.341).  No 

estudo que temos vindo a seguir, a Finalidade 14 (“Promove a compreensão dos modos 

como se constrói a História enquanto disciplina científica”) não é alvo de atribuições por 

parte dos professores, tal como acontece por parte dos alunos. O autor da obra, considera 

que tal se deve à carga horária da disciplina de História, à quantidade de conteúdos e à 

pressão provocada pelos exames. Isto leva a que a “dimensão epistemológica não seja 

assumida intencional e explicitamente nas práticas quotidianas da sala de aula” (2013, 

p.341).  

Os professores consideram, como caraterística fundamental para o bom professor 

de História, aquele que “promove nos alunos o desenvolvimento de competências de crí-

tica”, que vai ao encontro da Finalidade 6. Defende, também, como os alunos, o perfil de 

um professor aberto e flexível (Caraterística do Professor 11 – “professor que adapta os 

seus planos às intervenções, sugestões e interesses dos alunos”). 

Relativamente às atividades pedagógicas mais apreciadas pelos professores são 

destacadas: a exploração oral com os alunos de textos escritos, mapas, gráficos, barras 

cronológicas e as sínteses orais feitas com os alunos. Os professores entrevistados por 

Paulo Pacheco acreditam que a execução destas atividades são “as necessárias para o 

desenvolvimento de competências que permitam a construção de um conhecimento his-

tórico, que permita aos alunos obter sucesso” (Pacheco, 2013, p.345). Por outro lado, 

consideram que as atividades que menos gostam de desenvolver com os alunos são: a 

construção de mapas, gráficos, barras cronológicas; resolução em grupo de fichas de tra-

balho; resolução de tarefas de pesquisa, escrita e discussão de pequenos trabalhos. Curi-

osamente, as atividades que os professores referem não gostar são as atividades que po-

tenciam um processo de ensino-aprendizagem baseado na construção do saber por parte 

dos alunos. 
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Capítulo 2.Enquadramento Prático 

2.1. Metodologia utilizada 

Este subcapítulo tem a intenção de apresentar e discutir as opções metodológicas 

tomadas ao longo do processo de construção dos instrumentos de recolha de dados que 

enformou toda a investigação. A metodologia escolhida foi o inquérito por questionário. 

Esta não é de todo original, no sentido em que várias investigações recorrem aos 

inquéritos por questionário. A sua frequência em estudos de várias áreas atesta a sua 

eficácia e utilidade, sendo um dos principais motivos para a sua escolha. Todavia, a sua 

elaboração não é tão fácil como se possa imaginar (apesar dos bons exemplos de 

questionários sobre o tema em estudo elaborados por Andreia Vieira (2018) e Paulo 

Pacheco (2009, 2013). O processo de criação dos instrumentos de questionamento é um 

momento fundamental para a investigação, já que pode influenciar os resultados, pelo que 

se deve ter o maior cuidado na sua realização, de forma a cumprir os fins a que se 

propõem. 

2.1.1. – O processo de elaboração dos questionários 

O inquérito por questionário foi a metodologia que me pareceu mais apropriada 

para a problemática em questão, já que tinha dois grupos-alvo em estudo. Desta forma, o 

questionário revelou-se mais flexível para a aplicação, porque desde o início tivesse noção 

que teria de obrigatoriamente ser diferente para alunos e para professores devido às 

idiossincrasias de cada um dos grupos/amostras em estudo. Claro que outros tipos de 

metodologia serviriam o estudo em questão, tais como as entrevistas ou o focus group. 

Todavia, olhando para algumas das limitações dessas metodologias (pelo facto de 

exigirem um maior tempo por parte do inquirido) decidi, juntamente com o meu 

orientador, optar pelo já referido inquérito por questionário. 

Desta forma, é possível afirmar que o inquérito por questionário tem vantagens que 

vão ao encontro do pretendido, tal como a sua rápida aplicação e uma caraterização 

completa através de questões abertas, por exemplo. Contudo, “os questionários […] dão-

nos os dados expressos pelos próprios inquiridos. Tais dados refletem o que os sujeitos 
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pensam, mas estes podem ser influenciados, tanto pela autoconsciência como pelo desejo 

de criarem uma impressão favorável” (Tuckman, 2000, p.358). Levando em consideração 

as palavras de Tuckman, estas devem ser tidas em consideração aquando da análise dos 

resultados e das respostas dos inquiridos.  

Segundo Bell (2004), “planificar um bom inquérito é bem mais difícil do que 

imagina […] Há que atentar na seleção do tipo de questões, na sua formulação, 

apresentação, ensaio, distribuição e devolução dos questionários” (p.117).  A perspetiva 

enunciada pelo autor acima referenciado e os questionários elaborados por Vieira (2018) 

e Pacheco (2009, 2013) ajudaram, desde logo, aos primeiros esboços dos questionários 

elaborados que serviram, essencialmente nesta fase, para alinhavar as ideias e objetivos 

de estudo. O meu orientador teve aqui um papel fulcral, elucidando-me sobre algumas 

das dúvidas que tive ao longo da preparação dos questionários.  A discussão e análise dos 

questionários de trabalhos académicos sobre a temática em estudo foi um dos pontos mais 

importantes na elaboração do nosso questionário. 

Desde logo, decidi, em conjunto com o orientador, dar primazia às perguntas de 

resposta fechada, que “em termos da facilidade de tratamento dos resultados, são 

evidentes” (Moreira, 2004, p.124). Ainda assim, optámos também por incluir perguntas 

de resposta aberta, que poderiam, no meu entender, acrescentar algo ao nosso estudo e 

permitir traçar melhor a perceção dos alunos e professores sobre o Ensino da História. 

Tal como Youngman, defende “as respostas a questões verbais [ou abertas] podem 

produzir informações úteis, mas a sua análise levanta alguns problemas. É possível que 

seja necessária uma espécie de análise de conteúdo” (citado por Bell, 2004, p.119), ou 

seja, uma análise mais trabalhosa através da categorização e, ao mesmo tempo, mais 

subjetiva. 

A nível de organização do questionário, tomando em consideração as 

recomendações de Matthew e Sutton, “é importante que as questões estejam organizadas 

por áreas de tópicos semelhantes” (2004, p.171).  Complementando esta ideia, Bell 

defende que num questionário se “deixe as questões delicadas para mais tarde. Comece 

com perguntas mais simples e fáceis de responder e vá avançando para os tópicos mais 

complexos - daí que as perguntas de resposta aberta (excetuando as relacionadas com os 
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dados biográficos e socioprofissionais) tenham sido deixadas para o fim” (2004). Neste 

sentido, o facto de ter dois questionários, cada um para o seu público alvo, implica uma 

análise individualizada acerca da estrutura. Esta estrutura é diferenciada entre os dois 

questionários, o que se deve, em particular,  à plataforma utilizada; no caso do 

questionário dos professores, utilizei o Google Forms, o instrumento para os alunos foi 

em formato papel. A ideia inicial seria ter os dois questionários elaborados através do 

Google Forms, o que facilitaria a análise e a própria construção do instrumento em áreas 

como defendem os autores citados. Tal não aconteceu por duas razões: primeiro, caso 

enviasse o questionário para o mail da turma ou dos alunos individualmente poderia não 

obter a resposta destes; segundo, podia reservar o espaço de uma aula para o 

preenchimento dos questionários dos alunos. Tal não aconteceu devido às más condições 

da internet da escola em algumas salas e pelo facto de numa das turmas muito dos alunos 

não levarem para a escola os seus smartphones. Dentro destas potenciais limitações optei 

pelo papel, que acarretou mais despesas e mais tempo na análise dos dados. No caso do 

questionário para os professores, optei pelo Google Forms.  

O questionário aos alunos é composto por várias questões: as primeiras três dizem 

respeito à identidade dos inquiridos; segue-se uma questão relacionada com a satisfação 

com a disciplina de História; uma secção de questões sobre as finalidades da História; 

uma secção sobre os recursos didáticos; uma secção sobre as estratégias letivas; uma 

secção sobre o que é o bom professor de História; por último duas questões abertas. O 

instrumento de questionamento aos professores é composto por 6 secções. A primeira diz 

respeito à identificação dos professores e dados profissionais; a segunda está relacionada 

com as Finalidade da História; a terceira com os recursos didáticos; a quarta com as 

atividade letivas; a quinta é sobre o que é o bom professor de História; por último, a sexta 

secção intitulada “O Ensino da História: currículo e prática docente”, que contém três 

questões de resposta aberta. Sendo estes inquéritos por questionário um espectro 

alargado, as perguntas não seguiram sempre a mesma tipologia, consoante o objetivo que 

era pretendido. Todavia, privilegiamos as respostas dadas na escala de Likert.  

Ao longo do processo de construção do questionário, os objetivos do trabalho 

estiveram sempre bem presentes. Desta forma, os questionários têm na sua parte inicial 
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uma breve apresentação do objetivo do inquérito, assim como o âmbito em que se insere. 

Foi garantida a confidencialidade e o anonimato dos participantes, assim como referida a 

importância da participação dos inquiridos e a expectativa sobre a sinceridade das suas 

respostas. Tal como Moreira defende, “pretende-se com este primeiro bloco motivar os 

participantes para uma participação conscienciosa […]. O primeiro elemento é quase 

sempre constituído pela apresentação do investigador e/ou estudo que este está a realizar 

[…]. Um segundo elemento, ligado a este, refere-se ao tipo de informação que se pretende 

recolher e ao seu uso futuro. […] Um terceiro elemento visa sobretudo afastar receios e 

assegurar a confiança e a colaboração dos respondentes” (2004, pp.202-204). 

Relativamente ao inquérito aos alunos, as duas primeiras questões referem-se aos 

dados identificativos: idade, de resposta aberta; género, de resposta fechada. De seguida 

os dados académicos através de uma pergunta de resposta aberta, no qual os inquiridos 

devem indicar o ano de escolaridade frequentado. Depois há uma questão relativa ao grau 

de satisfação dos alunos para com a disciplina de História nesse ano letivo, de resposta 

fechada e a ser respondida através de uma escala de Likert, constituída por 5 alternativas 

de respostas, que se estendem desde o nível 1 (nada satisfeito) até ao nível 5 (muito 

satisfeito). Esta pergunta é importante, já que a satisfação dos alunos com a disciplina 

influencia a perceção dos mesmos sobre o Ensino da História. Segue-se uma tabela de 

afirmações relacionadas com as Finalidades da História, na qual se  pretende que os 

alunos indiquem a importância que atribuem às ‘finalidades’ apresentadas. Estas são 

respondidas em escala de Likert, neste caso, em número par (de 1-Nada Importante a 4- 

Muito Importante), de forma a que os inquiridos tivessem que tomar uma oposição e não 

esconderem a sua opinião através da posição do meio. Numa outra perspetiva, “aquela 

categoria intermédia torna-se um refúgio para aquelas a quem falta a informação 

necessária para ter uma opinião sobre uma questão. Essas pessoas são diferentes de 

pessoas informadas ambivalentes” (Fowler, 1995, p.163). De seguida temos um conjunto 

de questões relacionadas com os recursos didáticos, no qual os inquiridos têm que indicar 

o seu grande de preferência através de uma escala de Likert ímpar (de 1- Não gosto nada 

a 5- Gosto Muito), pretende-se aqui perceber que tipo de recursos os alunos mais gostam 

nas aulas de História e se a preferência dos alunos vai ao encontro do que é mais utilizado 
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pelos professores na aula. Segue-se a mesma tipologia no conjunto de questões seguintes, 

mas desta vez sobre a preferência dos alunos relativamente às atividades letivas, aqui 

também se pretende averiguar o que os alunos mais gostam de fazer nas aulas de História 

e se tal vai ser corroborado pelo que os professores mais vezes fazem nas suas aulas. 

Nestes dois últimos conjuntos de questões, os alunos eram convidados a enunciar outros 

recursos e atividades que não estejam presentes no questionário: “enquanto todos os 

esforços devem ser empregues para assegurar que a lista de respostas é exaustiva, é prática 

comum, para questões que apresentam várias respostas, incluir uma categoria final que 

permita ao respondente indicar que nenhuma das categorias elencadas foi apropriada” 

(Matthew & Sutton, 2004, p.164). Segue-se uma tabela de afirmações relativamente à 

temática “O bom professor de História é aquele que…”, na qual se pretende que os alunos 

indiquem o seu grau de concordância através de uma escala de Likert, desta vez ímpar, 

que vai de 1- Discordo fortemente a 5- Concordo fortemente. Por último, as duas questões 

de resposta aberta. A primeira com o objetivo de os alunos refletirem e falarem sobre o 

que é para eles a História (Para ti, o que é a História?); na segunda, é pedido aos alunos 

para referirem as caraterísticas que mais apreciam num professor de História, de maneira 

a tentar compreender o que é mais importante para eles, se os aspetos propriamente 

específicos da disciplina, se os aspetos mais genéricos e globais a todos os professores, 

ou ainda se são os aspetos de caráter e de forma de estar. Relativamente a este 

questionário, resta apenas remeter para o Anexo 1, onde se encontra a sua versão integral. 

No que diz respeito ao questionário aos professores, elaborado e aplicado através 

do Google Forms, este é composto por 6 secções1. A primeira secção diz respeito aos 

necessários dados identificativos (género, em resposta fechada; idade, em resposta aberta) 

e aos dados profissionais (anos de serviço e anos de escolaridade lecionados, ambas de 

resposta aberta, de forma a facilitar a resposta dos inquiridos). A segunda secção é uma 

tabela de afirmações relacionadas com as Finalidades da História, a qual se pretende que 

os professores indiquem a importância que atribuem às ‘finalidades’ apresentadas. Estas 

são respondidas em escalas de Likert, neste caso, em número par (de 1-Nada Importante 

                                                           
1 https://docs.google.com/forms/d/1JUtkpLgOsidv4rViDjucpa0XmUIXcYFGwf4APhT5uWI/prefill 
 

https://docs.google.com/forms/d/1JUtkpLgOsidv4rViDjucpa0XmUIXcYFGwf4APhT5uWI/prefill
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a 4- Muito Importante), de forma a que os inquiridos tivessem que tomar uma oposição e 

não esconderem a sua opinião através da posição do meio. Segue-se a terceira secção que 

diz respeito aos recursos didáticos utilizados preferencialmente pelo professor nas suas 

aulas. Neste conjunto de questões, a resposta é dada em graus de frequência, tendo por 

base uma escala de Likert ímpar que vai do “1- Sempre” a “5- Nunca”. Todavia, é 

necessário compreender a limitação que esta opção metodológica tem, já que os conceitos 

de frequência variam facilmente de inquirido para inquirido, o que leva a que respostas 

diferentes indiquem padrões de comportamento diferentes. Por outro lado, não faria 

sentido pedir para os respondentes quantificarem a frequência – “os respondentes podem 

nem sempre ser capazes de se lembrarem de acontecimentos exatos, particularmente da 

frequência dos mesmo, num período temporal específico” (Mathew & Sutton, 2004, 

p.170). Ainda assim, Fowler refere que “[…] ‘sempre’ do lado positivo e […] ‘nunca’ do 

lado negativo são [termos] bastante bem definidos e comummente compreendidos” 

(1995, pp.158-159). Segue-se a quarta secção que versa sobre as atividades letivas mais 

utilizadas pelos professores na sala de aula. A opção metodológica é exatamente a mesma 

que a da terceira seção, optando por uma escala com graus de frequência, tendo por base 

a escala de Likert (de ‘1-Sempre’ a ‘5-Nunca’). A quinta secção é uma tabela de 

afirmações subordinada ao tema “O bom professor de História é aquele que…”, na qual 

os inquiridos terão que indicar o seu grau de concordância face às várias afirmações, 

através de uma escala de Likert (de ‘1-Discordo fortemente’ a ‘5-Concordo fortemente’). 

A sexta e última secção versa sobre “O Ensino da História: currículo e prática docente” 

que contempla três questões de resposta aberta: “significado da disciplina de História no 

currículo do ensino básico”; “significado da disciplina de História no currículo do ensino 

secundário”; “constrangimentos para o exercício da atividade docente (disciplina de 

História)”. Com estas questões pretende-se perceber o papel que os professores de 

História atribuem à disciplina para a formação dos alunos, mas também os problemas que 

estão subjacentes ao ensino da mesma. Relativamente a este questionário, resta apenas 

remeter para o link2, onde está presente o questionário na sua íntegra. 

                                                           
2 https://docs.google.com/forms/d/1JUtkpLgOsidv4rViDjucpa0XmUIXcYFGwf4APhT5uWI/prefill 
 

https://docs.google.com/forms/d/1JUtkpLgOsidv4rViDjucpa0XmUIXcYFGwf4APhT5uWI/prefill
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2.1.2. – O processo de testagem dos questionários 

Depois de elaborados os questionários, seguiu-se a testagem prévia, tal como 

recomendado nos procedimentos metodológicos , de maneira a avaliar potenciais falhas 

ou questões dúbias existentes nos instrumentos de recolha de dados, a partir de uma 

perspetiva de alguém que não está imbuído do processo de elaboração dos questionários 

e em contexto real. Segundo Bell, “o ideal seria testar os questionários com um grupo 

semelhante ao que constitui a população em estudo” (2004, p.129). Desta forma, aplicou-

se o questionário dos alunos a 3 alunos e o questionário dos professores a 1 professor de 

História.  

O processo de testagem com os alunos aconteceu na biblioteca da escola, com três 

alunos sorteados aleatoriamente do 7.º ano de escolaridade. Antes de entregar o 

questionário alertei-os para a importância daquele momento para o estudo que estava a 

desenvolver e que o que eles respondessem não seria usado para o estudo em questão. 

Foi-lhes pedido que lessem e analisassem todos as questões do questionário, que 

explicassem o que entendiam que devia ser respondido a cada questão e que sublinhassem 

as palavras ou expressões que desconhecessem o significado. Os alunos em questão foram 

identificando algumas palavras desconhecidas e dúvidas acerca de algumas questões. Este 

momento foi de grande importância, já que introduziu, ainda que pequenas, algumas 

alterações (principalmente, para simplificar o português das perguntas) que certamente 

aumentaram a probabilidade de sucesso do instrumento de inquirição que apliquei aos 

alunos. 

O processo de testagem com o professor aconteceu na sala de trabalho da Escola 

Secundária de Penafiel, em formato digital, com um professor do grupo de História. Antes 

de iniciar a testagem, expliquei-lhe o âmbito e os objetivos do meu estudo. Estando mais 

habituados a estas questões, o professor em questão sugeriu algumas alterações, devido a 

algumas gralhas de escrita e a questões de formatação. Como o questionário era parecido 

com o dos alunos e a testagem aconteceu numa fase posterior, é normal que tenha 

suscitado menos dúvidas e, portanto, menos alterações a fazer. 

Desta forma, os inquéritos finais não apresentam alterações substanciais 
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relativamente às versões de teste, o que pode revelar uma fácil compreensão do mesmo. 

Todavia, este momento foi fundamental para ‘limar as arestas’ dos questionários que 

viriam a ser aplicados. 

2.1.3. – Aplicação dos questionários 

A aplicação dos questionários ocorreu em períodos diferenciados. A aplicação do 

questionário ocorreu nas duas turmas no dia 30 de maio. O mesmo foi aplicado em 

formato papel tal como anteriormente referi. Já a aplicação do questionário aos 

professores ocorreu apenas no dia 24 de junho, através do envio por email do link do 

questionário no Google forms. 

2.1.4. – Tratamento dos dados 

Para o tratamento das informações recolhidas através dos questionários aplicados 

optei pela utilização do software de análise estatística para ciências sociais IBM SPSS 

Statistics 25. Mesmo no caso do questionário aos professores, aplicado através do Google 

forms, optei por utilizar o IBM SPSS Statistics 25, de maneira a uniformizar a análise de 

dados, mas também por acreditar que o mesmo permite um melhor tratamento dos dados. 

O facto de o Google Forms criar, de forma automática, uma folha de Excel com os dados 

permitiu facilmente exportar esses dados para o SPSS. 

Como a maioria das perguntas era de resposta fechada, a sua análise foi bastante 

facilitada pela utilização do SPSS, bastando apenas codificar as variáveis no programa. O 

mesmo acontece com algumas questões de resposta aberta, como a idade e o ano de 

escolaridade dos alunos, pois tratando-se de ‘números’ o SPSS reconhece de forma 

automática. Tal é, também, válido para as questões aos professores relacionadas com a 

idade, anos de serviço ou anos de escolaridade lecionados. Sendo assim, posso considerar 

que esta fase de análise não trouxe grandes dificuldades, apesar de ser sempre um pouco 

trabalhosa. 

O mesmo não aconteceu com as últimas questões de ambos os questionários. No 

caso do questionário aos alunos, a última pergunta – “Para ti, o que é a História?” – e no 

questionário aos professores as perguntas presentes da sexta secção – “Significado da 

História no currículo do ensino básico”; “Significado da História no currículo do ensino 
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secundário”; “Constrangimentos para o exercício da atividade docente (História)”. Este 

tipo de pergunta requereu uma técnica específica para a apresentação e estudo dos dados 

em questão – a análise de conteúdo. Esta trata-se de “uma técnica sistemática e replicável 

para comprimir muitas palavras de texto em poucas categorias de conteúdo, baseada em 

regras explicitas de codificação (Stemler apud Esteves, 2006, p.107). Desta forma, 

procedi a uma categorização das respostas, pela qual os dados “são classificados e 

reduzidos, após terem sido identificados como pertinentes, de forma a reconfigurar o 

material ao serviço de determinados objetivos de investigação” (Esteves, 2006, p.107). 

Tal como defende Bardin, esta é uma técnica que “consiste em classificar diversas gavetas 

segundo critérios suscetíveis de fazer surgir um sentido capaz de introduzir uma certa 

ordem na confusão inicial” (2002, p.37). 

Esta metodologia tem como finalidade inferir acerca de potenciais significâncias 

escondidas no ‘subtexto’, o que significa que através desta metodologia é possível atingir 

níveis de perceção que vão além da mensagem explícita do respondente. Contudo, para 

atingir este fim, é irrevogável tomar em consideração determinados princípios: a exclusão 

mútua (não podem existir sobreposições de elementos); a objetividade (a codificação 

deve comportar da mesma forma as diferentes partes do material); a homogeneidade (“um 

único princípio de classificação deve governar a sua organização”); a pertinência (o 

material é adaptado ao estudo); e a produtividade (Bardin, 2002, p.120). 

Tendo em consideração estes critérios, estabelecemos um primeiro contacto com 

o corpus documental – “o conjunto dos documentos tido em conta para serem submetidos 

aos procedimentos analíticos” (Bardin, 2002, p.96). Esta primeira análise é considerada 

por Bardin como “pré-análise”, e pela qual, através de uma ‘leitura flutuante’, se irá 

desenvolver uma ‘base de dados’.  Partindo desta análise, optámos por estabelecer uma 

abordagem indutiva, na qual categorias de análise seriam definidas posteriormente. Tal 

justifica-se, já que “os procedimentos abertos […] acabam por ser, contudo, os mais 

frequentes na investigação educacional. Faltam teorias gerais de descrição e explicação 

de muito fenómenos, pelo que, sempre que assim é, as categorias devem emergir do 

próprio material” (Esteves, 2006, p.110). Sendo assim, após a enumeração de todas as 

respostas às questão 9 do questionários dos alunos as respostas às questões da sexta 
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secção do questionário aos professores, procedeu-se à criação de categorias, processo que 

nem sempre é fácil e objetivo – “a categorização, quando se estabelece por um 

procedimento aberto, mantém-se como provisória ou instável até todo o matéria 

pertinente ter sido absorvido” (Esteves, 2006, p.110). 

 

2.2. – Contextualização das amostras 

O estudo que aqui será descrito conta com duas partes distintas, sendo por isso 

fundamental distingui-las desde o início. Este versará sobre a perceção dos alunos e dos 

professores acerca do ensino da História. Desta forma, é fundamental esclarecer que o 

mesmo contará com duas amostras distintas entre si. A amostra dos alunos irá incidir 

sobre as duas turmas que lecionei durante a minha Prática Pedagógica Supervisionada 

que decorreu na Escola Secundária de Penafiel. Já a amostra relativa aos professores é 

composta por professores de História (Grupo 400) de algumas escolas (principalmente, 

Escola Secundária de Penafiel, Escola Secundária de Paredes e Escola Secundária de Rio 

Tinto).  

 Sendo assim, a contextualização contará com dois pontos distintos. O ponto 2.3. 

incide sobre a amostra respeitante aos alunos, que engloba uma análise da Escola em que 

decorreu a minha Iniciação à Prática Profissional e a caracterização das turmas dos alunos 

envolvidos no estudo. Já no ponto 2.4. será realizada a caraterização dos professores que 

fazem parte da amostra utilizada neste estudo. 

2.3. Contextualização da amostra dos alunos 

2.3.1. – Escola Secundária de Penafiel 

O estudo inseriu-se na Iniciação à Prática Profissional (IPP), no âmbito do Mes-

trado em Ensino de História. Essa teve lugar no local onde fiz estágio, a Escola Secundá-

ria de Penafiel. Esta situa-se na Rua Dr. Alves Magalhães, na freguesia de Penafiel, tal 

como o nome da mesma indica. 



 

51 

A Escola Secundária de Penafiel foi a primeira escola do concelho de Penafiel a 

ter uma oferta educativa direcionada para o 3.º Ciclo do Ensino Básico e para o Ensino 

Secundário, sendo originária de um processo de fusão de outros contextos educativos no 

pós-25 de abril. A Escola Secundária de Penafiel nasce da fusão entre a Escola Comercial 

e Industrial de Penafiel (antiga Escola Técnica) e do Liceu Nacional de Penafiel (que 

anteriormente tinha sido uma secção do Liceu Nacional Alexandre Herculano, mas que 

assume, em 1972, o caráter de Liceu Nacional), através do Decreto-lei nº 80/78.  

Recentemente, a escola sofreu uma forte intervenção pela Parque Escolar, que se 

concluiu no ano de 2010.  A escola situa-se num dos pontos mais elevados e emblemáticos 

da cidade de Penafiel, junto ao Santuário da Nossa Senhora da Piedade e Santos Passos, 

mais conhecido por Sameiro. As instalações são modernas, fruto da recente intervenção, 

com um edifício de salas de aula e laboratórios, gabinetes de trabalho docente, sala de 

diretores de turma, gabinete médico, gabinete de atendimento ao aluno, biblioteca, zonas 

de convívio e lazer, zona de restauração e serviços. O edifício escolar está rodeado por 

zonas verdes (jardins), dois campos para a prática de Educação Física e de outras ativida-

des desportivas.  

 

Figura 1 - Escola Secundária de Penafiel 

O Projeto Educativo da Escola Secundária de Penafiel (PEESP) defende que esta 

“pretende continuar a ser uma referência de prestígio, com o reconhecimento a nível na-

cional de excelência educativa no domínio dos resultados académicos, dos valores, da 
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qualidade do trabalho docente e não docente e da dinâmica envolvida no processo de 

aprendizagem, do plano de atividade e do empenho de todos os intervenientes” (Projeto 

Educativo Escola Secundária de Penafiel, 2018, p.14). Tomando em consideração a visão 

acima descrita, a Escola Secundária de Penafiel (ESP) tem como missão “garantir aos 

jovens do concelho e da região, uma sólida e eficaz formação de excelência, nos domínios 

do conhecimento, dos valores humanos e sociais, que vá ao encontro das suas aspirações 

e necessidades” (PEESP, 2018, p.15). 

A ESP, enquanto comunidade educativa, defende um conjunto de princípios e va-

lores que assentam na valorização do indivíduo e da instituição, na equidade educativa, 

na responsabilidade e na democraticidade. Desta maneira, tem como objetivo o desenvol-

vimento da autonomia e da personalidade dos alunos. 

A ESP apresenta uma oferta educativa bastante alargada. A sua população escolar 

divide-se em dois níveis de ensino – Básico e Secundário. A escola apresentou no ano 

letivo 2018/2019), um total de 2326 alunos. Desse total, 616 alunos compunham as tur-

mas do Ensino Básico, o que corresponde a 26% (7.º ano – 195 alunos; 8.º ano – 210; 9.º 

ano – 210).  O Ensino Secundário contava com um total de 1710 alunos, o que representa 

cerca de 74% dos alunos que frequentavam a escola. Este nível de ensino apresenta duas 

vertentes: Ensino Secundário Regular (Cursos Científico-Humanísticos) e o Ensino Pro-

fissional. O Ensino Secundário Regular representa 54% da população da escola, que per-

faz um total de 1260 alunos (10.º ano – 450 alunos; 11.º ano – 420; 12.º ano -390). Já o 

Ensino Profissional apresenta 450 alunos, cerca de 20% da população escolar. Dentro do 

Ensino Secundário, o Ensino Secundário Regular representa 1260 alunos num total de 

1710 (cerca de 74%). Já o Ensino Profissional representa no Ensino Secundário cerca de 

26% dos 1710 alunos inscritos neste nível. 

2.3.2. Contextualização da amostra dos alunos 

A amostra do nosso estudo versará sobre uma turma do 7.º ano de escolaridade 

(Ensino Básico) e uma turma do 11.º ano de escolaridade (Curso Científico-Humanístico 

de Línguas e Humanidades).  
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Gráfico 1- Distribuição dos alunos do 7.ºX por género e idade 

A turma do 7.ºX é composta por 11 elementos do sexo masculino (39%) e 17 

elementos do sexo feminino (61%) (Gráfico 1). As idades dos alunos variam entre os 12 

e os 13 anos (sendo que 19 dos 28 alunos tem 12 anos (68%) e apenas 9 têm 13 anos de 

idade (32%), sendo a média de idade de 12,32 anos e a mediana 12 anos de idade, aquando 

do momento da aplicação do inquérito por questionário. O desvio padrão da idade dos 

alunos do 7.ºX é de 0,476. 

 

Gráfico 2 - Distribuição dos alunos do 11.ºY por género e idade 

Já a turma do 11.ºY é composta por 26 elementos: 12 elementos são do sexo mas-

culino (46%) e 14 elementos do sexo feminino (54%). As idades variam entre os 16 e os 

19 anos: 12 alunos com 16 anos (46%); 11 alunos com 17 anos (42%); 2 alunos com 18 

anos (8%); 1 alunos com 19 anos (4%). A média de idade é de 16,69 anos e a mediana é 

17 anos. O desvio padrão da idade dos alunos do 11.ºY é de 0,788. 
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No que diz respeito à análise socioeconómica da nossa amostra, importa verificar 

vários aspetos dos agregados familiares. Neste sentido devem ser tomados em considera-

ção e ser alvo de análise os seguintes fatores: habilitações literárias dos membros do agre-

gado familiar (pai e mãe de cada aluno), situação laboral (empregado/desempregado) e 

benefícios de ASE. Sendo assim, procederei nas próximas linhas à descrição e análise das 

habilitações literárias e situação laboral dos membros do agregado familiar, mas também 

do número de alunos beneficiários de ASE.  

Relativamente às habilitações literárias dos agregados familiares dos alunos per-

tencentes à amostra, vou fazê-lo de forma individualizada e por géneros. Primeiro proce-

derei à análise dos dados da amostra relativa à turma do 7.º ano e numa segunda fase aos 

dados relativos à turma do 11.º ano de escolaridade. 

Quanto às habilitações literárias dos pais dos alunos do 7º ano, existe com maior 

frequência os pais que possuem o grau académico do Ensino Superior (Licenciatura ou 

Mestrado), já que em 28 alunos, 19 indicam que o pai tem um grau académico do Ensino 

Superior, o que perfaz cerca de 68%. Seguem-se os pais com o 9.º e o 12º ano de escola-

ridade, com a frequência de 2 pais para cada um dos níveis de escolaridade. 5 alunos não 

apresentam os dados relativos às habilitações literários dos pais, tal como podemos ob-

servar no seguinte quadro: 

Habilitações Literárias Frequência Percentagem 

Ensino Superior 19 68% 

12.º ano 2 7% 

9.º ano 0 0% 

6.º ano 2 7% 

4.º ano 0 0% 

Não respondeu 5 18% 

Tabela 1- Habilitações literárias dos pais da turma 7.ºX 
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 Em relação às habilitações literárias das mães, os resultados são bastante próximos 

dos resultados dos pais. O Ensino Superior (Licenciatura e Mestrado) continua a ser o 

grau de escolaridade que detém uma maior frequência, com 20 respostas, o que representa 

cerca de 72% do total. Segue-se o 12.º ano de escolaridade com duas respostas e o 9.º ano 

e 6.º ano com uma. 4 alunos não responderam às habilitações literárias da mãe, tal como 

é observável no seguinte tabela: 

Habilitações Literárias Frequência Percentagem 

Ensino Superior 20 72% 

12.ºano 2 7% 

9.º ano 1 3% 

6.ºano 1 3% 

4.º ano 0 0% 

Não respondeu 4 15% 

Tabela 2 - Habilitações literárias das mães da turma 7.ºX 

Quadro 2 – Habilitações literárias das mães da turma de 7.º ano 

Como é possível observar através de uma análise comparativa entre as Tabelas 1 

e 2, as habilitações literárias são bastantes parecidas tendo em conta o género dos pais 

dos alunos. Para além disso, é possível afirmar que ao nível da habilitação literária dos 

pais, esta turma revela um ambiente familiar bastante habilitado em termos académicos. 

Quanto às habilitações literárias da turma de 11.º ano, no que diz respeito aos pais, 

a maior frequência é o 9.º e o 12.º ano de escolaridade com 6 respostas (cerca de 22% 

cada), seguindo-se o 6.º e 4.º ano, com 5 e 4 respostas, respetivamente. Por último, en-

contramos os pais com um grau académico de Ensino Superior, com apenas 2 respostas. 

4 alunos não indicaram as habilitações literárias dos pais, tal como podemos observar no 

seguinte quadro: 
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Habilitações Literárias Frequência Percentagem 

Ensino Superior 2 7% 

12.ºano 6 22% 

9.º ano 6 22% 

6.ºano 5 19% 

4.º ano 4 15% 

Não respondeu 4 15% 

Tabela 3 - Habilitações literárias dos pais da turma 11.º Y 

 No que diz respeito às habilitações literárias das mães, os resultados mostram que 

o 12.º ano é o ciclo de estudos mais representativo, com a frequência de 9 respostas, que 

corresponde a 33% do total. Segue-se o 9.º ano com a frequência de 8 respostas (cerca de 

30%). Em pé de igualdade encontramos o Ensino Superior, o 6.º e 4.º anos com a fre-

quência de 3 respostas para cada uma das categorias (cerca de 11%). Apenas 1 aluno não 

indicou as habilitações literárias da mãe, tal como é observável no seguinte quadro: 

 

Habilitações Literárias Frequência Percentagem 

Ensino Superior 3 11% 

12.ºano 9 33% 

9.º ano 8 30% 

6.ºano 3 11% 

4.º ano 3 11% 

Não respondeu 1 4% 

Tabela 4 - Habilitações literárias das mães da turma 11.º Y 
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Tomando em consideração os resultados obtidos através da análise das habilita-

ções literárias da turma de 11.º ano, podemos considerar que não existem grandes diver-

gências entre as habilitações de pais e mães, apesar de existir um maior ascendente por 

parte das mães desta turma para possuírem habilitações literárias superiores às dos pais, 

apesar de não ser significativo. 

Mais significativa é a comparação feita entre as habilitações literárias das duas 

turmas alvo de inquérito. Para além da diferença óbvia a nível etário e do ciclo de estudos, 

a nível socioeconómico parecem também existir algumas diferenças significativas, pelo 

menos no que diz respeito às habilitações literárias dos agregados familiares. Por exem-

plo, a percentagem de pais e mães com graus académicos no Ensino Superior é bastante 

superior na turma do 7.º X comparativamente com a turma do 11.ºY, o que pode ter in-

fluência naquilo que é a predisposição dos alunos, relativamente à escola e ao seu futuro. 

Para além das habilitações literárias, importa também verificar o número de alu-

nos beneficiados pela Ação Social Escolar. Na turma de 7.º X, apenas dois alunos são 

alvo de ASE, o que é um número pouco significativo, tendo em conta o panorama econó-

mico-social da Região do Vale do Tâmega e Sousa. Já na turma do 11.º Y, 11 alunos são 

beneficiários de ASE, 7 alunos com o escalão A e 4 com o escalão B, o que representa 

que cerca de 40%. Este valor é bastante significativo. 

Ao nível da situação laboral dos agregados familiares, a grande maioria dos pais 

está empregado, sendo as situações de desemprego pouco significativas. Na turma de 7.º 

ano apenas se regista uma situação de desemprego. Enquanto na turma do 11.º ano 

existem três situações de desemprego, sendo duas delas no mesmo agregado familiar. 
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2.4. Contextualização da amostra dos professores 

A amostra dos professores é mais pequena, se tomarmos como termo comparativo 

a amostra dos alunos. Todavia, os 21 elementos que perfazem a amostra dos professores 

neste estudo é considerado bastante significativo se olharmos para a realidade do grupo 

disciplinar de História (Grupo 400) nas escolas básicas e secundárias. Esta amostra é 

constituída pelos professores da Escola Secundária de Penafiel, Escola Secundária de 

Paredes, Escola Secundária de Rio Tinto e Escola Secundária de Gondomar. 

 

Gráfico 3 - Distribuição dos professores por género 

Tal como anteriormente mencionado, a amostra recolhida é composta por 21 

elementos. Destes, 6 são do género masculino, o que representa cerca de 29% e 15 do 

género feminino, ou seja, cerca de 71%. Temos nesta amostra uma grande preponderância 

do género feminino face ao masculino, mas representativa da realidade do corpo docente 

em Portugal, existindo mais professores do género feminino do que do masculino. 
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Gráfico 4 - Distribuição dos professores por idade 

 

 A idade dos professores varia entre os 39 e os 63 anos. A média de idades é de 

51,67 anos e a mediana de 53 anos. O desvio-padrão é de 6,740. De forma a facilitar a 

análise da faixa etária dos professores, dividiu-se em vários grupos: menos de 30; 30-40 

anos; 41-50 anos; 51-60 anos; mais de 60. Como podemos constatar através da análise do 

Gráfico 4, nenhum professor pertencente à nossa amostra tem menos de 30 anos. A faixa 

etária mais representativa da nossa amostra é a dos 51-60 anos, que conta com a presença 

de 11 elementos, ou seja, mais de metade da nossa amostra (52,4%). De seguida temos a 

faixa etária dos 41-50 com 7 professores, ou seja, 33,3% da amostra. Por último, as faixas 

etárias dos mais de 60 anos e dos 31-40, que contam com 2 (9,5%) e 1(4,8%) elementos, 

respetivamente. 
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Gráfico 5- Distribuição dos professores por anos de serviço 

Relativamente aos anos de serviço dos professores, apenas conseguimos obter 20 

respostas válidas, já que um dos inquiridos não respondeu ao indicado.  Na nossa amostra, 

os valores variam entre os 15 anos e os 40 anos de serviço. A média de tempo de serviço 

da nossa amostragem é de 27,4 anos e a mediana de 26,5 anos de serviço. 

 

Gráfico 6 - Distribuição dos professores por anos de serviço em percentagem 

Para uma melhor análise dos anos de serviço docente dos elementos da nossa 

amostragem, optamos por dividir em classes, tal como fizemos para a idade. Desta forma, 

antes de se passar à introdução dos dados, idealizei 5 categorias: menos de 5 anos de 

serviço; entre 5 e 19; 11-20 anos; 21-30 anos; 31-40 anos. Através da análise dos gráficos 
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5 e 6 é observável que as duas primeiras categorias que idealizei são obsoletas, já que 

nenhum elemento da amostra “cabe” nas mesmas, daí que não estejam representadas no 

gráfico 6, o que representa 0% para ambas. A categoria mais frequente relativamente aos 

anos de serviço é a de 21-30 anos com 9 casos, o que representa 45% da amostra. Segue-

se, com 7 casos, a categoria 31-40 anos de serviço docente (35%). Por último, a categoria 

11-20 anos com 4 elementos da amostra, o que perfaz 20%. A análise destes dados é 

interessante. Podemos, desta forma, concluir que os professores da nossa amostragem são 

bastante experientes, já que 80% dos mesmo têm mais de 20 anos de serviço docente e 

quase metade (45%) mais de 30, o que é significativo para o estudo aqui desenvolvido e 

que pode refletir-se no mesmo. 

 

Gráfico 7- Distribuição dos professores pelos níveis de ensino 

Os professores que fazem parte da amostragem lecionam no 3.º ciclo do ensino 

básico e no ensino secundário. Dos 21 elementos da amostra, 13 deles lecionam no ensino 

secundário (62%) – destes 13 elementos, 9 lecionam de forma exclusiva no Ensino 

Secundário (que representa 43% do total da amostra). No que ao ensino básico diz 

respeito, 12 professores lecionam neste nível de ensino (57%) – ainda assim, é de 

ressalvar que 8 destes 12 professores que lecionam ao básico fazem-no de forma exclusiva 

(que representa cerca de 38% da amostra). Contudo, apenas 4 dos 21 professores da nossa 

amostragem leciona em ambos os níveis de ensino. Podemos aferir, através da análise 
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realizada neste parágrafo, que existe um equilíbrio dentro da nossa amostra entre 

professores que lecionam no básico e no secundário, o que é importante para a 

comparação que irá ser feita, já que a nossa amostra de alunos engloba alunos de ambos 

os ciclos de estudos. 

 

 

Gráfico 8- Anos de escolaridade de História do Ensino Básico que os professores lecionam 

Ao tomarmos em consideração os professores da amostra que lecionam no ensino 

básico verificamos que lecionam a disciplina de História nos três anos de escolaridade do 

3.º ciclo. A distribuição é bastante significativa entre esses mesmos três anos de 

escolaridade. O ano do ensino básico mais lecionado pela amostragem em estudo é o 9.º 

ano, com 39% da amostra. Segue-se o 7.º ano com 33% e, por último, o 8.º ano com 28% 

dos inquiridos a lecionar neste ano de escolaridade. 

 

 

33%

28%

39%

Anos de escolaridade do Ensino Básico que o professores 

lecionam

7.º ano 8.ºano 9.ºano



 

63 

 

Relativamente ao ensino Secundário nota-se a lecionação de duas disciplinas: 

História A (Curso Científico-Humanístico de Línguas e Humanidades) e História da 

Cultura e das Artes (Curso Científico-Humanístico de Artes Visuais). A disciplina de 

História A é de forma clara a disciplina do Ensino Secundário mais lecionada pelos 

professores que fazem parte da amostra (cerca de 80%). Enquanto apenas 20% leciona a 

disciplina de História da Cultura e das Artes. 

O ano de escolaridade mais lecionado pelos elementos da amostragem é o 11.º ano 

de História A (38%). De seguida é o 12.º ano de História A com 32% da amostra a lecionar 

neste ano de escolaridade. Por último, com apenas 10% da amostra para cada um dos anos 

de escolaridade, o 10.º ano de História A, o 10.º ano de História da Cultura e das Artes e 

o 11.º ano de História da Cultura e das Artes. 
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Gráfico 9 - Disciplinas e anos de escolaridade do Ensino Secundário que os professores lecionam 
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2.5. Apresentação dos resultados do questionário aos alunos 

2.5.1 A satisfação com a disciplina de História 

 Pretendia-se que nesta componente do inquérito os alunos indicassem o seu grau 

de satisfação face à disciplina de História. Desta forma, utilizamos como já anteriormente 

referido uma escala de Likert, que permitia que os respondentes avaliassem as frases 

propostas de um a cinco, o que corresponde respetivamente a nada satisfeito, pouco 

satisfeito, indiferente, satisfeito, muito satisfeito. Podemos, ainda, dividir em três núcleos 

de resposta: os ‘insatisfeitos’ – ou seja, os ‘nada satisfeitos’ e os ‘pouco satisfeitos’; os 

‘indiferentes’ e os ‘satisfeitos’ – ou seja, os ‘satisfeitos’ e os ‘muito satisfeitos’. 

 

Gráfico 10 - Grau de satisfação dos alunos com a disciplina de História 

Ao analisar o Gráfico 10, posso destacar que a grande percentagem dos alunos 

considera estar ‘satisfeito’ e ‘muito satisfeito’ com a disciplina de História (85,1%) – 24 

alunos consideram estar ‘muito satisfeitos’ com a disciplina (44,4%) e 22 alunos 

consideram estar ‘satisfeitos’ (40,7%).  De seguida a opção mais escolhida pelos alunos 

é o ‘indiferente’, com 6 alunos a selecionarem a opção (11,1%). A opção ‘pouco 

satisfeito’ apenas recolheu 2 respostas, o que representa cerca de 3,7%. Contudo, a opção 

‘nada satisfeito’ não foi selecionada por nenhum dos respondentes da amostra. 

Os resultados aqui representados são, no meu entender, bastante positivos, já que 
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mais de 4/5 da amostra dos alunos indicou estar satisfeito com a disciplina de História. 

Por outro lado, o facto de nenhum dos inquiridos ter selecionado a opção ‘nada satisfeito’ 

corrobora a ideia acima enunciada. Desta forma, a ideia que transparece é a de que os 

inquiridos em questão, pelo facto de gostarem da disciplina de História, podem estar mais 

recetivos a responderem ao questionário e a fazerem-no com seriedade. 

Todavia, importa tentar perceber se existem, ainda assim, dentro das duas turmas 

em estudo, algum tipo de variação na satisfação com a disciplina, algo no meu entender 

bastante importante, já que se trata de uma turma do 7.º ano e uma turma do 11.º ano de 

História A. 

Gráfico 11- Grau de satisfação dos alunos com a disciplina de História por ano de escolaridade 

Ao tomar em consideração o Gráfico 11, é possível visualizar que existem algumas 

nuances dentro da amostra em estudo, no que diz respeito às duas turmas que compõem 

a mesma. Tal como acima enunciado, mais de 4/5 da amostra em questão considera estar 

‘satisfeita’ e ‘muito satisfeita’ com a disciplina de História, mas ao analisar o ‘grau de 

satisfação’ das turmas é observável que a turma do 11.º ano apresenta maiores índices de 

satisfação, já que 100% da turma considera estar ‘satisfeito’ e ‘muito satisfeito’(46% dos 

respondentes do 11.º ano considera estar ‘satisfeito, enquanto 54% consideram estar 
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‘muito satisfeito’). Já no que diz respeito à amostra relativa ao 7.º ano, os níveis de 

satisfação são mais baixos, comparativamente aos apresentados anteriormente. As opções 

‘satisfeito’ e ‘muito satisfeito’ “apenas” representam 72% das respostas dos inquiridos da 

turma do 7.º ano (36% para cada uma das opções, ou seja, 10 alunos). Dos 28 alunos 

inquiridos do 7.º ano, 6 consideram-se ‘indiferentes’ perante a disciplina de História, o 

que perfaz cerca de 21%. Importa ainda referir que 2 alunos do 7.º ano consideram não 

estar satisfeitos com a disciplina de História (7% da amostra do 7.º ano). De realçar, 

novamente, que nenhum dos alunos da amostragem refere estar ‘nada satisfeito’ com a 

disciplina de História. 

Contudo, é, na minha opinião, necessário olhar para estes dados com sentido crítico 

e tentar desconstruí-los de maneira a dar-lhes um sentido. Sendo assim, importa realçar 

duas questões que me parecem ser prementes para a análise desta variável. O primeiro 

aspeto prende-se com o nível de ensino que os alunos frequentam. Os alunos do 7.º ano 

têm, pela primeira vez, a disciplina de História como disciplina autónoma, o que implica 

sempre a adaptação dos alunos a certos aspetos que são próprios da epistemologia da 

História. Sendo a disciplina de História parte integrante dos currículos do Ensino Básico, 

todos os alunos do 7.º ano ao 9.º ano têm a disciplina de História. Este aspeto, quando 

comparado com a turma de 11.º ano, pode ser significativo, já que os alunos do 11.º ano 

são do Curso Científico-Humanístico de Línguas e Humanidades, ou seja optaram por 

escolher uma área em que uma das disciplinas da componente específica é a disciplina de 

História A. Este aspeto pode indiciar que estes alunos têm uma maior predisposição para 

‘gostar’ da disciplina de História e, por sua vez, para estarem mais satisfeitos com a 

mesma. Olhando também para os perfis das turmas, as ‘menores satisfações’ de alguns 

alunos do 7.º ano podem estar correlacionadas com a sua avaliação, sendo normal nestas 

idades (e nesta turma em específico) os alunos olharem muito para os momentos de 

avaliação3. O segundo aspeto tem que ver com uma das preocupações já mencionadas no 

ponto 2.1.1., com o facto dos alunos responderem de acordo com aquilo que pensam que 

                                                           
3 Esta turma tem elevadas expectativas, relativamente aos seus resultados. A grande maioria destes alunos 

vinha do 2.ºciclo com níveis 4 e 5. Ao longo do ano letivo, nem todos esses alunos conseguiram correspon-

der às expectativas criadas. Alguns apresentaram momentos de frustração e descontentamento. Sendo estes 

os motivos para avançar com a afirmação acima descrita. 
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é suposto responder, de forma a ajudar no estudo. Olhando para aquilo que é a turma do 

11.º ano, em que os níveis de satisfação são os mais elevados, e tendo em consideração 

aquilo que é a atitude dos alunos nas aulas, diria que os resultados não correspondem à 

realidade. A turma do 11.º Y era uma turma muita agradável de se trabalhar. Todavia, 

alguns dos alunos da mesma não apresentavam grande motivação e gosto pela área das 

Línguas e Humanidades, referindo algumas vezes que seguiram a área por exclusão de 

partes. A isto associam-se, muitas vezes, os maus resultados. Daí que deduza tal opinião, 

sendo apenas resultado de um ano letivo de convivência e de algumas conversas que fui 

tendo com os mesmos. 

2.5.2.A perceção dos alunos sobre as ‘Finalidades da História’ 

 Pretendia-se que, neste ponto, os alunos indicassem o grau de importância que 

atribuem às variadas ‘Finalidades da História’ que eram apresentadas. Optou-se, nesta 

fase, tal como anteriormente mencionado, por uma escala de Likert par, com o intuito de 

‘obrigar’ os respondentes a ‘escolher’ um dos dois lados – o lado do ‘nada importante’ e 

pouco importante’ ou o lado do ‘importante’ e do ‘muito importante’. 

2.5.2.1. ‘Identifica e valoriza nomes de agentes históricos/acontecimentos 

importantes’ 

 

Gráfico 12- Grau de importância da Finalidade 'Identifica e valoriza nomes de agentes históricos/ 

acontecimentos importantes’ 
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 Ao tomar em consideração a finalidade ‘Identifica e valoriza nomes de agentes 

históricos/acontecimentos importantes’, os alunos inquiridos atribuem-lhe uma clara 

importância a esta, pois 53 dos 54 respondentes considera esta finalidade da História 

‘importante’ ou ‘muito importante’ (ou seja, 98,1% da amostra). Desta forma, apenas 1 

dos 54 inquiridos (1,9% da amostra) se encontra do outro lado, dos que ‘não consideram 

importante’. Olhando de forma mais concreta para a escala de resposta, a opção mais 

escolhida pelos alunos é a opção ‘Importante’ com 55,6% das respostas (ou seja, 30 

alunos). Segue-se a opção ‘muito importante’ com 42,6% das respostas (23 alunos). Por 

último temos a opção ‘pouco importante’, com o total de 1,9% (1 aluno). Ainda assim 

importa destacar que a opção ‘nada importante’ não foi selecionada por nenhum dos 

inquiridos. 

 Relativamente aos níveis de ensino em estudo não são apresentadas grandes 

variações. Contudo, é possível verificar que a opção mais escolhida é diferente. A opção 

mais escolhida por parte dos alunos do 7.º ano é a opção ‘importante’ (20 dos 28 alunos 

da turma escolheram esta opção, o que representa cerca de 71% da mesma). Já a opção 

mais escolhida pelos alunos do 11.º ano é a opção ‘muito importante (15 dos 26 alunos 

da turma, o que perfaz cerca de 58%). 

 Estes resultados, tal como indica Pacheco (2013), indiciam uma grande 

valorização da aprendizagem por parte dos alunos. No caso do ensino secundário, a 

existência dos exames pode justificar o ‘grau de importância’ atribuído pelos alunos, já 

que o exame de História A pode ser a prova de ingresso de uma parte significativa dos 

alunos. Neste caso é ‘normal’ que os alunos valorizem a aprendizagem de conhecimentos 

para depois terem sucesso na avaliação interna e externa, fundamentais para prosseguirem 

para o ensino superior. 

O argumento dos exames não se coaduna com os alunos do ensino básico, neste 

caso do 7.º ano. Contudo, na opinião de Pacheco, “os restantes alunos, mesmo sem 

perspetivarem ainda essa preocupação, evidenciam-na na mesma, decorrente duma 

escolarização assente num ensino e aprendizagem da História baseada no domínio dessas 

informações específicas. O seu domínio pode também granjear a simpatia de todos 

quantos os rodeiam ao evidenciarem a posse de um saber ‘enciclopédico’, cujas raízes se 
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encontram num ensino algo ‘tradicional’, ligado mais à memorização/recitação, do que à 

compreensão dos factos históricos” (2013, p.190). 

2.5.2.2. ‘Promove a compreensão de atos, maneiras de pensar/agir acontecimentos 

que ocorreram no passado no país e no mundo’ 

 

Gráfico 13 - Grau de importância da Finalidade 'Promove a compreensão de atos, maneiras de 

pensar/agir e acontecimentos que ocorreram no passado no país e no mundo' 

Relativamente à Finalidade da História ‘Promove a compreensão de atos, maneira 

de pensar/agir e acontecimentos que ocorreram no passado no país e no mundo’, os alunos 

consideram-na bastante importante, já que 96,3% dos alunos escolheu as opções 

‘importante’ e ‘muito importante’. Apenas 2 alunos (3,7% da amostra) escolheram o lado 

que considera a finalidade como não sendo importante. Olhando de forma mais concreta, 

para as opções dos inquiridos, a opção mais escolhida foi a ‘muito importante’ com 32 

respostas, que corresponde a 59,3% da amostra. Segue-se a opção ‘importante’ com 20 

respostas, ou seja 37% da amostra. Por último, a opção ‘pouco importante’ com 2 

respostas, que perfaz 3,7% da amostragem em estudo. 

Olhando para os níveis de ensino em estudo não se observam grandes diferenças 

nas opções escolhidas. Os alunos do 7.º ano têm como opção mais escolhida, a opção 

‘muito importante’ (53,6%). De seguida, encontra-se a opção ‘importante’ com 11 
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respostas (39,3%). Por fim, a opção menos escolhida, a opção ‘pouco importante’ com 2 

respondentes a indicarem essa opção (7,1%).  Já os alunos do 11.º ano atribuem uma 

maior taxa de importância a esta finalidade, já que os alunos apenas selecionaram as 

opções ‘importante’ e ‘muito importante’. A opção ‘muito importante’ foi a mais 

selecionada, com 17 respostas em 26 possíveis (65,4%). Já a opção ‘importante’ recolheu 

9 respostas dos alunos do 11.º ano (34,5%). 

Os resultados obtidos neste ponto são, no meu entender, um pouco contraditórios 

se estabelecermos um ponto comparativo com os resultados relatados no ponto anterior. 

Os alunos, aparentemente, valorizam de igual forma uma História factual, de 

memorização e reprodução de conhecimentos, como uma História que promove a 

compreensão do passado, através dos costumes e da maneira de pensar das pessoas e das 

sociedades no seu tempo histórico. Apesar de não serem duas perspetivas incompatíveis, 

não seria de todo expectável que apresentassem ‘taxas de importância’ tão iguais e tão 

significativas. 

Todavia, olhando para os resultados é interessante verificar que as respostas dos 

alunos vão ao encontro do que é defendido por vários autores sobre o que deve ser o 

ensino da História. Tomando em consideração as palavras de Marília Gago, “a realidade 

passada é concebida como uma reconstrução do pensamento e das ações humanas, e como 

tal é apresentada como experienciada pelo historiador. Neste sentido, a História assume-

se como a experiência mental duma ação que foi passada mas que, ao ser reconstruída, é 

experienciada no presente” (2007, p.52 apud Pacheco, 2013, p.192). 
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2.5.2.3.  ‘Promove a compreensão de atos, maneiras de pensar/agir e acontecimentos 

que ocorrem hoje (presente) no país e no mundo 

 

Gráfico 14  - Grau de importância da Finalidade 'Promove a compreensão de atos, maneiras de 

pensar/agir e acontecimentos que ocorrem hoje (presente) no país e no mundo 

 Através da análise do Gráfico 14, é possível observar, novamente, a tendência que 

se verificou nos dois pontos anteriores. A quase totalidade dos alunos, relativamente à 

finalidade ‘Promove a compreensão de atos, maneiras de pensar/agir e acontecimentos 

que ocorrem hoje (presente) no país e no mundo’, selecionou as opções ‘importante’ e 

‘muito importante’ (53 dos 54 alunos da amostra, ou seja, 98,1%). É possível desde já 

notar a importância que os alunos atribuem à disciplina de História para compreender o 

mundo em que vivem. 

 O grau de importância mais escolhido pelos alunos para esta finalidade foi o 

‘muito importante’ com precisamente metade da amostra a selecionar esta opção (27 

alunos). Logo de seguida encontra-se a opção ‘importante’, que foi selecionada por 26 

alunos (48,1% da amostra). Em último, como menos escolhida pelos respondentes, a 

opção ‘pouco importante’, com apenas uma resposta (1,9% da amostra). Ainda assim, 

importa realçar o facto de nenhum dos inquiridos ter respondido ‘nada importante’. 

 A opção mais escolhida pelos alunos do 7.º ano de escolaridade foi a ‘importante’, 

que representa 57,1% da turma (16 alunos). Segue-se a opção ‘muito importante’, 

selecionada por 11 alunos (39,3% da turma). Por último, um único aluno que selecionou 

a opção ‘pouco importante’ (3,6% da turma). Já na turma do 11º ano, os alunos 

selecionaram em maior quantidade a opção ‘muito importante’ (16 dos 26 alunos da 
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turma, que representa 61,5% da mesma), enquanto que a opção ‘importante’ recolheu 10 

respostas (38,5%). 

 Estes resultados denotam a valorização que os alunos atribuem à História como 

ferramenta de mediação, de forma a compreenderem o presente e a saberem interpretar 

os acontecimentos e as «mentalidades» do mesmo. Neste mesmo sentido, o Conselho da 

Europa defende que “a história é uma disciplina particular, no sentido em que oferece 

respostas para compreender criticamente o presente, ensinando que qualquer elemento do 

passado deve ser interpretado no seu contexto histórico e promovendo a noção de que a 

interpretação histórica é uma questão de debate” (Ensino de qualidade na disciplina de 

história no século XXI, p.8). 

 

2.5.2.4. – ‘Promove a compreensão de manifestações estéticas e culturais do passado 

e do presente’ 

 

Gráfico 15- Grau de importância da Finalidade 'Promove a compreensão de manifestações estéticas 

e culturais do passado e do presente’ 
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opções ‘importante’ e ‘muito importante’, o que representa 92,6% da amostragem. 

Apenas 4 alunos escolheram as opções que atribuem menos importância (7,4%). 

A opção mais escolhida pelos alunos foi a opção ‘importante’, com 32 respostas 

(59,3% da amostra). Segue-se a opção ‘muito importante’ com 18 respostas, que 

representa 33,3% dos inquiridos. Por último, a opção menos escolhida foi a ‘pouco 

importante’, e ‘apenas’ três alunos a deram como resposta. Importa ainda referir que 

nenhum dos alunos selecionou a opção ‘nada importante’, tal como se tem verificado nos 

pontos anteriores, relativos às finalidades da História. 

Relativamente aos níveis de ensino, não existem grandes alterações a registar. 

Contudo, importa analisar as respostas dos alunos por anos de escolaridade e no caso do 

nosso estudo, também por níveis de ensino. De acordo com os dados recolhidos, a opção 

mais respondida pelos alunos do 7º ano foi a ‘importante’, com 18 respostas, num total 

de 28 alunos que compõem a turma (53,8%). Segue-se a opção ‘muito importante’ com 

7 respostas (25%). A opção menos escolhida pelos alunos do 7.º ano é a ‘pouco 

importante’ com 3 respostas (10,7%). Relativamente ao 11.º ano, os alunos selecionaram 

um maior número de vezes a opção ‘importante’, tal como acontece no 7.º ano. Esta opção 

foi escolhida por 14 alunos, o que representa 53,8% da amostra. A opção ‘muito 

importante’ foi selecionada por 11 vezes, ou seja por 42,3% dos alunos da turma. Já a 

opção ‘pouco importante foi escolhida por apenas 1 respondente desta turma (3,8%). 

Os resultados aqui explanados denunciam a valorização que os alunos atribuem à 

História, como meio para compreenderem as manifestações estéticas e culturais, que 

fazem sempre parte de programas e currículos da História no ensino básico e de História 

A no ensino secundário. Os resultados aqui apresentados são, na minha opinião, o 

resultado do investimento da docente das duas turmas nestes conteúdos ao longo do 

último ano. Muitas vezes estes conteúdos são apresentados como secundários face à 

História política, económica ou social, ou servem apenas como complemento. No caso 

das duas turmas em estudo, estes conteúdos foram trabalhados como qualquer outro. 

Muitos dos alunos mostravam interesse e apreço por estes conteúdos, afirmando que os 

mesmos deveriam ser mais aprofundados, à imagem do que acontece em História da 

Cultura e das Artes.  
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Através da análise do Perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, é 

possível verificar que a disciplina de História, em articulação com outras disciplinas, pode 

desempenhar um papel importante no desenvolvimento das competências definidas por 

este documento. Olhando de forma concreta para a importância da compreensão de 

manifestações artísticas e culturais, o Perfil dos alunos considera que “as competências 

na área de Sensibilidade estética e artística dizem respeito a processos de 

experimentação, de interpretação e de fruição de diferentes realidades culturais, para o 

desenvolvimento da expressividade pessoal e social dos alunos. Compreendem o domínio 

de processos técnicos e performativos envolvidos na criação artística, possibilitando o 

desenvolvimento de critérios estéticos para o juízo crítico e para o gosto, numa vivência 

cultural informada” (Perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, 2017, p.21). 

Desta forma, os alunos devem ser capazes de: “reconhecer as especificidades e as 

intencionalidades das diferentes manifestações culturais; “apreciar criticamente as 

realidades artísticas, em diferente suporte tecnológicos, pelo contacto com os diversos 

universos culturais; valorizar o papel das várias formas de expressão artística e do 

património matéria e imaterial na vida e na cultura das comunidades (Perfil dos alunos à 

saída da escolaridade obrigatória, 2017, p.21). 
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2.5.2.5. – ‘Sensibiliza para a preservação do património’ 

Gráfico 16 - Grau de importância da Finalidade 'Sensibiliza para a preservação do património' 

No que diz respeito à Finalidade ‘Sensibiliza para a preservação do património’, 

a grande maioria dos alunos inquiridos consideram-na como ‘importante’ e ‘muito 

importante’ (49 alunos responderam uma destas duas possibilidades, tal representa 90,7% 

da amostra). Apenas 5 dos 54 alunos responderam ‘nada importante’ e ‘pouco importante’ 

(9,3% da amostra). A resposta mais dada pelos alunos foi a opção ‘importante’ (26 

respostas, que representam 48,1%). Logo de seguida encontra-se a opção ‘muito 

importante’, respondida por 23 respondentes (42,6%).  Segue-se a opção ‘pouco 

importante’, que foi selecionada por 4 dos 54 inquiridos (7,4% da amostra). Por último, 

a opção ‘nada importante’ apenas respondida por parte de um aluno (1,9%). 

Relativamente aos anos de escolaridade não se encontram grandes variações entre 

as duas turmas em estudo. Ao nível da turma de 7.º ano, a opção mais escolhida pelos 

alunos foi a opção ‘importante’, com precisamente metade da turma a escolhê-la (14 

alunos. A segunda opção mais respondida foi a opção ‘muito importante’, com 39,3% (11 

alunos). Segue-se a opção ‘pouco importante’ com 2 respostas (7,1%). A opção menos 

escolhida foi a opção ‘nada importante’, apenas selecionada por 1 respondente (3,6%). 
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Relativamente à turma do 11.º ano as opções mais escolhidas foram a ‘importante’ e a 

‘muito importante’, ambas com 12 respostas dos alunos da turma (46,2% cada). A opção 

menos escolhida foi a opção ‘pouco importante’, com apenas duas respostas dos 

respondentes da turma.  

Os resultados aqui apresentados vão ao encontro daquilo que é defendido em 

vários documentos reguladores do ensino português, a começar pela LBSE, que no artigo 

3.º, alínea a), defende que o sistema educativo deve “contribuir para a defesa da 

identidade nacional e para o reforço da fidelidade à matriz histórica de Portugal, através 

da consciencialização relativamente ao património cultural do povo português, no quadro 

da tradição universalista europeia e da crescente interdependência e necessária 

solidariedade entre todos os povos do Mundo” (LBSE, 1986).  

No mesmo sentido Proença e Manique defendem um papel importante da Escola 

e, consequentemente, da disciplina de História na sensibilização e preservação do 

património Histórico cultural – “defender o património, em termos de futuro, passa, antes 

de mais, pela educação, pela sensibilização das jovens gerações para a preservação dos 

bens patrimoniais que constituem suportes da memória coletiva nacional e do seu quadro 

de referências e valores. […] Ora, a Escola desempenha um papel insubstituível nesta 

matéria, ao formar cidadãos conscientes das ações que devem empreender, ao nível local, 

relativamente à preservação do riquíssimo património cultural português” (Manique & 

Proença, 1994, p.54 apud Araújo, 2017, p.49). Desta forma, acredito ser importante uma 

articulação entre os vários setores da sociedade civil e a escola. A este nível é, na minha 

opinião, fundamental a articulação entre as Câmaras Municipais, Bibliotecas, Museus e 

Arquivos, entre outras entidades culturais, e as Escolas, de forma se estabelecerem 

parcerias e protocolos que permitam uma melhor educação patrimonial dos alunos. E se 

tal acontecer, a Escola e a Sociedade estarão a formar melhores cidadãos. 
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2.5.2.6. – ‘Contribui para a educação de um futuro cidadão ativo e participativo’ 

Gráfico 17 - Grau de importância da Finalidade 'Contribui para a educação de um futuro cidadão ativo e 

participativo' 

Os dados presentes do Gráfico 17 são totalmente esclarecedores acerca da 

importância atribuída pelos alunos à Finalidade ‘Contribui para a educação de um futuro 

cidadão ativo e participativo’, já que a totalidade dos 54 alunos que perfazem a amostra 

escolheram as opções ‘importante’ e ‘muito importante’. Nenhum aluno escolheu, 

relativamente a esta Finalidade, as opções ‘nada importante’ e ‘pouco importante’. Este 

aspeto é só por si significativo da valoração atribuída a este aspeto da História e do seu 

ensino e tem, por isso, de ser alvo de reflexão. Importa referir que a opção mais 

respondida foi a opção ‘muito importante’, com 53,7% da amostra (29 alunos). Logo de 

seguida encontra-se a opção ‘importante’ que foi escolhida por 46,3% dos inquiridos (25 

alunos). 

Relativamente aos anos de escolaridade, é possível verificar algumas nuances que 

diferenciam as respostas do 7.º ano e do 11.º ano. A resposta mais escolhida pelos alunos 

do 7.º ano foi a opção ‘importante’ com 71,4% (20 num total de 28 alunos). Segue-se a 

opção ‘muito importante’ com 28,6% (8 alunos). Já na turma do 11.º ano a resposta mais 

dada pelos alunos foi a opção ‘muito importante’ com 80,8% (21 alunos). A opção 
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‘importante’ “apenas” foi respondida por 19,2% dos respondentes da turma (5 alunos). 

Vê-se uma diferença nos dois níveis de ensino relativamente às opções mais e menos 

escolhidas. Podemos assim afirmar que existe uma maior valorização por parte dos alunos 

do 11.º ano face aos alunos do 7.º ano, no que diz respeito a esta finalidade. Todavia, 

importa ressalvar que esta diferenciação não é significativa, já que para efeitos práticos 

ambos os anos de escolaridade/níveis de ensino fazem uma grande valorização desta 

Finalidade da História. 

Esta finalidade deve ser transversal a todas as disciplinas do sistema educativo e 

não apenas da disciplina de História. Ainda assim, o Conselho da Europa considera que 

“a História é uma disciplina particular, no sentido em que oferece resposta para 

compreender criticamente o presente, ensinando que qualquer elemento do passado deve 

ser interpretado no seu contexto histórico e promovendo a noção de que a interpretação 

histórica é uma questão de debate. Os processos mentais adquiridos através do estudo da 

História constituem critérios transmissíveis a qualquer disciplina. Assim, o conhecimento 

histórico-crítico e a noção de sistema políticos, sociais, culturais e económicos converge 

numa cultura democrática indispensável para uma cidadania ativa” (Ensino de qualidade 

na disciplina de História no século XXI, 2018, p.5).  

Na mesma linha de pensamento, Morais (2005, p.49) defende que “ser construtor 

de “novas práticas” de cidadania que contemplem, para além da interligação entre direitos 

e deveres (individuais, sociais, políticos), aspetos como o da dimensão participativa 

interventiva, do multiculturalismo, da defesa e preservação do ambiente e património, da 

fruição da cultura, do exercício da solidariedade e da tolerância e da responsabilização 

tornar-se-á enorme desafio, desafio para o qual todos devem e têm de estar preparados, 

sobretudo quando se defronta um presente como o atual” (apud Pacheco, 2013, p.195).  

Concordando com o que anteriormente é defendido pelo Conselho da Europa e 

por Morais, é fundamental que o sistema de ensino prepare os alunos para o futuro. 

Evidentemente que essa preparação terá que olhar para a formação académica e 

profissional dos alunos, mas terá que ser obrigatoriamente mais do que isso. Desta forma, 

o sistema de ensino e a sociedade civil terão que preparar jovens para um mundo diferente 

do atual – jovens com capacidade de iniciativa, cooperativos, conscientes e atentos às 
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questões ambientais, mas também a questões relacionadas com os direitos do Homem ou 

a questões cada vez mais prementes como a identidade de género. 

2.5.2.7. – ‘Promove a aceitação de práticas e culturas diferentes’ 

Gráfico 18 - Grau de importância da Finalidade ‘Promove a aceitação de práticas e culturas diferentes’ 

Relativamente à finalidade ‘Promove a aceitação de práticas e culturas diferentes’, 

os alunos, na sua maioria, consideram esta finalidade como ‘importante’ e ‘muito 

importante’ (percentagem superior de 90%). Já as opções ‘nada importante’ e ‘pouco 

importante’ apresentam valores residuais, inferiores a 8% da totalidade da amostra. A 

resposta mais dada pelos alunos foi a opção ‘muito importante’ com 33 respostas em 54 

respondentes (61,1% da amostra). Segue-se a opção ‘importante’ com 17 respostas que 

representam 31,5% dos alunos em estudo. Já a opção ‘pouco importante’ foi escolhida 

por 3 elementos da amostra (5,6%). Por último, a opção menos escolhida foi a ‘nada 

importante’, com apenas 3 respostas, que representam 1,9% dos respondentes. 

No que diz respeito aos anos de escolaridade, verifica-se que existem algumas 

variações ao nível dos resultados obtidos, ainda que não sejam significativas na atribuição 

de importância à finalidade em questão. As opções mais escolhidas pela turma do 7.º ano 

foram as opções ‘importante’ e ‘muito importante’, cada uma com 13 respostas, ou seja 

46,4% da turma (no total, estas duas opções representam quase 93%). Segue-se a opção 
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‘pouco importante’ respondida por 2 elementos da turma (7,1%). Na turma de 11.º ano, 

os alunos selecionaram mais vezes a opção ‘muito importante’, sendo esta escolhida por 

20 alunos da turma, num total de 26 (76,9%). Segue-se a opção ‘importante’, com 4 

respondentes, que representam 15,4% da turma em estudo. Por último, as opções ‘nada 

importante’ e ‘pouco importante’ que têm, cada uma, 1 resposta (3,8%).  

Os elevados «níveis de importância» atribuídos pelos alunos a esta Finalidade da 

História demonstram a importância da disciplina de História e da Escola para a 

compreensão de um Mundo Globalizado que está em constante mudança, onde o contacto 

com outras culturas é cada vez maior, devido à globalização e aos movimentos 

migratórios. Todavia, apesar de mais informação sobre ‘o outro’, não vivemos num 

Mundo mais tolerante. A verdade é que a desinformação e a contrainformação que 

circulam nas redes sociais e na Internet veiculam estereótipos, preconceitos, ideias e 

ideologias, que não contribuem para uma sã convivência em sociedade e com culturas 

diferentes. A forma sensacionalista como os media têm tratado alguns acontecimentos, 

não tem ajudado em nada a uma maior aceitação de outras culturas e à interculturalidade.  

 O Perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, relativamente a esta 

questão, defende que o aluno “valorize o respeito pela dignidade humana, pelo exercício 

da cidadania plena, pela solidariedade para com os outros, pela diversidade cultural e pelo 

debate democrático” e “rejeite todas as formas de descriminação e de exclusão social” 

(2017, p.10). O mesmo documento define como competência fundamental, para o “aluno 

à saída da escolaridade obrigatória”, o relacionamento interpessoal. Neste domínio, os 

alunos devem ser capazes de “interagir com tolerância, empatia e responsabilidade e 

argumentar, negociar e aceitar diferentes pontos de vista, desenvolvendo novas formas de 

estar, olhar e participar na sociedade” (2017, p.18). 

 Neste mesmo sentido, Luís Alberto Alves defende que “aprender a viver com os 

outros é um dos vetores educativos que torna a missão da educação insubstituível. Para 

que essa função seja assumida importa que haja uma transmissão de conhecimentos sobre 

a diversidade da espécie humana, isto é, que todos tomem consciência das semelhanças e 

das interdependências entre os seres humanos. Os conteúdos [da disciplina de História] 

terão que contemplar o ensino aos jovens da diversidade histórica, das heterogeneidades 
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étnicas e religiosas e da inteligibilidade das diferenças, para se evitar as incompreensões 

geradores de ódios e violências. Os métodos para chegarmos a estes conteúdos devem 

reconhecer o outro, não podem matar a curiosidade ou o espírito crítico, têm de evitar os 

dogmatismos e incentivar a capacidade ou o espírito crítico, a capacidade de abertura à 

alteridade, pois só assim se garantirá a compreensão das tensões entre pessoas, grupos e 

nações. As diferenças do passado não foram suficientes para evitarem o presente, mas 

revelaram-se fundamentais para a nossa participação ativa no mundo de hoje” (2001, 

p.30). 

2.5.2.8. – ‘Fomenta atitudes e opiniões críticas sobre realidades históricas’ 

 

Gráfico 19- Grau de importância atribuído à Finalidade 'Fomenta atitudes e opiniões críticas sobre 

realidades históricas' 

Os alunos consideraram a finalidade da História ‘Fomenta atitudes e opiniões 

críticas sobre realidades históricas’ como sendo bastante importante, já que 50 alunos dos 

54 que perfaziam a amostra optaram pelas opções ‘importante’ e ‘muito importante’(mais 

de 90% da amostra). Apenas 4 alunos escolheram a opções ‘nada importante’ (7,4% da 

amostra). A opção mais respondida pelos alunos foi a opção ‘importante’, com 27 

respostas, o que representa 50% da amostra. Logo de seguida, surge a opção ‘muito 
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importante’, com 23 respostas (42,6% da amostra). Por último a opção ‘pouco 

importante’, com ‘apenas’ 4 elementos a optarem por esta resposta (7,4%). É de salientar, 

ainda, que a opção ‘nada importante’ não foi escolhida por nenhum dos respondentes. 

Relativamente aos anos de escolaridade e respetivos níveis de ensino não se 

verificam grandes variações, já que a tendência de ambos são as opções que atribuem 

importância à ‘finalidade da história’ em questão, ainda assim, é importante verificar os 

dados relativos a cada um deles. No que diz respeito ao 7.º ano de escolaridade, a opção 

mais escolhida pelos alunos foi ‘importante’, com 18 dos 28 alunos da turma a optarem 

por esta resposta (64,3%). Segue-se a opção ‘muito importante’ com 7 respostas, que 

representam 25% da turma do 7.º ano. Por último, a opção menos escolhida pelos alunos 

da turma foi a ‘pouco importante’, com 3 respondentes (10,7%). Já na turma do 11.º ano 

de escolaridade, a resposta mais frequente foi a opção ‘muito importante’, com 61,5% (16 

alunos de um total de 26). A segunda opção mais escolhida foi a opção ‘importante’, com 

9 respostas que representa 34,6% da amostra da turma. Por último, a opção ‘pouco 

importante’ que foi a opção menos escolhida, já que ‘apenas’ conta com a resposta de um 

elemento da turma.  

A importância atribuída pelos alunos à finalidade da História aqui estudada vai, 

também, ao encontro dos resultados obtidos na análise à finalidade “Contribui para a 

educação de um futuro cidadão ativo e participativo”. Desta forma, é possível afirmar, 

através dos resultados obtidos, que os alunos consideram a disciplina de História como 

fundamental para a construção de um espírito crítico, ou seja, a disciplina é fundamental 

para a aquisição de competências necessárias a uma cidadania ativa, participativa e 

consciente do seu papel no Mundo atual – “a disciplina de História deve ensinar os alunos 

a lidarem com informação de modo crítico, ensinando-os a pensar por si mesmos de modo 

a desenvolverem formas de compreensão contextualizada do passado” (Costa, 2007, p.54 

apud  Pacheco, 2013, p.198).  

O Perfil dos alunos considera que “as competências na área de Pensamento crítico 

requerem observar, identificar, analisar e dar sentido à informação, às experiências, e às 

ideias e argumentar a partir de diferentes premissas e variáveis. Exigem […] o 

estabelecimento de critérios de análise para tirar conclusões fundamentadas e proceder à 



 

83 

avaliação de resultados” (2017, p.17). Guilherme d’Oliveira Martins, no prefácio do 

Perfil dos alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, considera que “perante os outros 

e a diversidade do mundo, a mudança e a incerteza, importa criar condições de equilíbrio 

entre o conhecimento, a compreensão, a criatividade e o sentido crítico. Trata-se de 

formar pessoas autónomas e responsáveis e cidadãos ativos” (2017, p.1). 

2.5.2.9. – ‘Reforça a identidade nacional’ 

Gráfico 20 - Grau de importância da Finalidade da História 'Reforça a identidade nacional' 

 Os dados presentes no Gráfico 20 são totalmente esclarecedores sobre a 

importância atribuída pelos alunos à finalidade da História - ‘Reforço a identidade 

nacional’, já que 53 dos 54 respondentes considera esta finalidade como ‘importante’ e 

‘muito importante’. Apenas 1 dos inquiridos em estudo escolheu as opções ‘nada 

importante’ e ‘pouco importante’. A opção mais escolhida pelos alunos foi a opção ‘muito 

importante’, com 28 respostas que representam 51,9% da amostra. Logo de seguida 

encontra-se a opção ‘importante’, com 25 respostas dos inquiridos (46,3%). Por último, 

e com apenas 1 resposta, a opção ‘pouco importante’ (1,9% da amostra). 

 Relativamente aos anos de escolaridade, verificam-se grandes similitudes nas 

respostas a esta questão por partes dos alunos. Os alunos do 7.º ano de escolaridade 
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tiveram como resposta mais frequente a opção ‘muito importante’, com 15 respostas num 

total de 28 alunos (53,6% da turma). Segue-se de perto a opção ‘importante’ com a 

resposta de 12 elementos da turma (42,9%). Por último, a opção ‘pouco importante’, com 

1 resposta (único elemento da amostra a escolher a opção). Por sua vez, os resultados dos 

alunos do 11.º ano são ligeiramente diferentes. Apenas selecionaram duas opções de 

resposta: ‘muito importante’ e ‘importante’. Ambas as opções tiveram 13 respostas, ou 

seja, cada uma representa 50% da amostragem da turma. 

Na minha opinião estes resultados são consequência dos programas curriculares 

da disciplina de História nos vários ciclos de ensino. A História de Portugal assume no 

currículo da disciplina de História, um espaço central, ainda que no 3.º ciclo do Ensino 

Básico e no do Ensino Secundário se estende a História do Ocidente, da Europa e do 

Mundo.  

Na opinião de Paulo Pacheco (2013), “os alunos atribuem à História um 

importante papel no fomento do sentimento de identidade e dos valores nacionais no seu 

todo. Parece revelar também o sentimento de orgulho nacional, o qual se promoveu ao 

longo da História portuguesa, enfatizando os grandes feitos e os grandes heróis, que foram 

sendo imortalizados e até  mitificados, num país pequenino, mas que se deverá orgulhar 

de um longo passado, enquanto Estado” (p.198). Segundo um estudo de Cabecinhas et. 

al. sobre as representações de jovens portugueses e brasileiros sobre a História nacional, 

“é inegável a existência de representações hegemónicas sobre a história universal, 

também é notória a influência de posicionamento dos grupos nacionais nessa história […] 

e cada grupo nacional atribui grande relevância à sua própria história no contexto da 

história universal, embora isso se verifique de forma mais notória no caso dos 
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portugueses”(2006, p.14 apud Pacheco, 2013, p.199). 

2.5.2.10 – ‘Incentiva a abertura de espírito e a adaptação à mudança’ 

Gráfico 21 - Grau de importância da Finalidade da História 'Incentiva a abertura de espírito e a adaptação 

à mudança' 

Relativamente à Finalidade da História ‘Incentiva a abertura de espírito e a 

adaptação à mudança’, os alunos, tal como é observável através do Gráfico 21, atribuem-

-lhe uma importância bastante significativa, já que 49 alunos dos 54 respondentes 

selecionou as opções ‘importante’ e ‘muito importante’, o que representa mais de 90% da 

amostra. A opção mais escolhida pelos alunos foi a opção ‘importante’, com 31 respostas 

(57,4%). Segue-se a opção ‘muito importante’, com 18 elementos da amostra (33,3%). 

Por último, a opção ‘pouco importante’, com ‘apenas 5 respostas que representam 9,3% 

da amostra estudada. É de salientar o facto que a opção ‘nada importante’ não ter sido 

selecionada. 

Ao tomar em consideração os dois anos de escolaridade em estudo, não se 

verificam grandes antagonismos relativamente às suas opções, ainda assim importa 

descortinar as pequenas diferenças que se verificam. Na turma de 7.º ano, a opção mais 

escolhida pelos alunos foi a opção ‘importante’, com 20 respostas, num total de 28 
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respondentes (71,4% da turma). A segunda opção mais escolhida, a uma distância 

considerável, foi a opção ‘muito importante’, com 5 respostas que representam (17,9% 

da turma mencionada). A opção ‘pouco importante’ foi a menos escolhida com 3 

respostas (10,7%).  Na turma de 11.º ano, os resultados são um pouco diferentes. Não se 

verificando uma opção tão destacada relativamente às outras. Desta forma, a opção ‘muito 

importante’ foi a mais escolhida, com 13 respostas que representam 50% dos 

respondentes da turma. Logo de seguida, encontra-se a opção ‘importante’, com um total 

de 11 respostas (43,3%). Em último lugar, a opção ‘pouco importante’, com 2 respostas 

(7,7%). 

Na minha opinião, é fundamental colocar em equação o papel da História e a sua 

função face aos problemas que existem no Mundo. Desta forma, só faz sentido que esta 

seja uma disciplina problematizadora, que provoque o questionamento das sociedades e 

a sua compreensão através de múltiplas explicações. Neste sentido, as respostas 

anteriormente analisadas mostram que a opinião dos alunos vai ao encontro desta 

perspetiva.  

Neste sentido, o sistema de Ensino (Ministério da Educação, professores e alunos) 

devia fazer uma ampla reflexão sobre estas questões, de forma a preparar melhor os 

cidadãos de amanhã, o futuro da Humanidade e do planeta Terra. Segundo Alves, “o 

ensino da História deve dar prioridade às mudanças, do estudo dos conflitos e das 

diferenças que marcam as organizações coletivas. Mais do que dados factuais, ela 

[disciplina escolar] deve fornecer os meios para a sua análise e para um olhar em 

perspetiva” (2016, p.14). 
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2.1.2.11 – ‘Desenvolve atitudes de autonomia pessoal’ 

 

Gráfico 22 - Grau de importância da Finalidade da História ' Desenvolve atitudes de autonomia 

pessoal' 

Os alunos consideram que a Finalidade da História ‘Desenvolver atitudes de 

autonomia pessoal’ é relevante, já que dos 54 elementos que constituem a amostra, 49 

escolheram uma das seguintes opções: ‘importante’ ou ‘muito importante’. Desta forma, 

apenas 5 elementos escolheram uma das opções: ‘pouco importante’ e ‘nada importante’. 

A opção mais escolhida pela amostra em estudo foi a opção ‘importante’, com 25 

respostas que representam 46,3% da amostra. Logo de seguida, com menos uma resposta 

apenas, a opção ‘muito importante’ (24 elementos optaram por esta opção, o que 

represente 44,4% da amostra em estudo). Por último, a opção ‘pouco importante’ que foi 

escolhida por 5 respondentes (9,3%). Note-se que a opção ‘nada importante’ não foi 

selecionada por nenhum dos alunos pertencentes à amostra. 

Apesar de as tendências na atribuição de importância à Finalidade da História aqui 

analisada não vislumbrarem grandes diferenças entre anos e/ou níveis de escolaridade, 

verifica-se que existem algumas dicotomias, por exemplo no que diz respeito à opção 

mais escolhida. Na turma do 7.º ano, os alunos tiveram como resposta mais frequente a 
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opção ‘importante’ (17 elementos num total de 28 alunos, ou seja 60,7% da turma). 

Segue-se a opção ‘muito importante’, com 8 respostas que representam 28,6% da turma. 

Por último, a opção ‘pouco importante’ que conta com a resposta de 3 elementos da turma 

(10,7%). Relativamente à turma de 11.º ano de escolaridade, a opção ‘muito importante’ 

foi a mais escolhida tendo registado 16 resposta (61,5%). De seguida encontra-se a opção 

‘importante’, com 8 respostas (30,8%). A opção ‘pouco importante’ foi a menos 

escolhida, registando apenas 2 respostas (7,7%). 

Através da análise feita neste ponto, é possível considerar que os alunos olham para 

a disciplina de História como importante para o desenvolvimento da sua autonomia 

pessoal. A relevância aqui demonstrada pode ser resultado da experiência adquirida pelos 

alunos ao longo do ano letivo, onde existia uma grande abertura por parte da professora 

e que pode ter contribuído, na minha opinião, para esta perceção por parte dos alunos. 

2.5.2.12.  ‘Localiza no espaço e no tempo acontecimentos e processos’ 

Gráfico 23 - Grau de importância atribuído à Finalidade da História 'Localiza no espaço e no tempo 

acontecimentos e processos' 

Relativamente à Finalidade ‘Localiza no espaço e no tempo acontecimentos e 

processos’, os alunos, na sua grande maioria, revelam atribuir importância a esta 
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finalidade, já que mais de 90% dos elementos da amostra optaram pelas opções 

‘importante’ e ‘muito importante’. Desta forma, só apenas 5 respondentes escolheram as 

opções que dão pouca relevância a esta Finalidade da História. A opção ‘importante’ foi 

a opção mais escolhida pelos alunos pertencentes à amostra, registando 27 respostas 

(50%). Logo de seguida, encontra-se a opção ‘muito importante’, que conta com 22 

respostas dos alunos (40,7%). Por último, a opção ‘pouco importante’, com 5 elementos 

a selecionarem-na (9,3%). Tal como tem vindo a ser habitual nas últimas Finalidades da 

História, nenhum dos respondentes selecionou a opção ‘nada importante’. 

Relativamente aos anos de escolaridade, não se encontram grandes disparidades 

na opinião dos alunos. Na turma do 7.º ano, a opção ‘importante’ foi a mais escolhida 

pelos alunos, registando-se 16 respostas (57,1% da turma). Já a opção ‘muito importante’ 

registou 8 respostas, que representam 28,6% da turma. Por último, a opção ‘pouco 

importante’ foi a menos escolhida, contando com ‘apenas’ 4 respostas de elementos da 

turma do 7.º ano (14,3%). O mesmo panorama já não se verifica na turma do 11.º ano, no 

qual a opção ‘muito importante’ foi a mais selecionada com 14 respostas (53,4%). Logo 

de seguida aparece a opção ‘importante’, com 11 respostas dos elementos da turma 

(42,3%). A opção ‘pouco importante’ regista apenas a resposta de 1 aluno (3,8%). 

Nestes resultados transparece a grande importância atribuída pelos alunos à 

dimensão ‘tempo’ e ‘espaço’ na disciplina de História, já que estas permitem balizar os 

acontecimentos e os processos com que os alunos se deparam. A utilização de mapas e 

cronologias é recorrente por parte dos professores e marcam presença em grande escala 

também nos manuais escolares. Na minha opinião, a dimensão ‘tempo’ e ‘espaço’ 

acompanha os alunos desde o ‘Estudo do Meio’ no 1.º ciclo do Ensino Básico. Desta 

forma, é normal que os alunos associem, de forma quase direta, a disciplina de História a 

estas duas questões. O próprio currículo evidencia a importância destas duas dimensões. 

Por exemplo, no Programa Curricular de História A, uma das competências que se 

pretendem ver adquiridas é a capacidade de “situar cronológica e espacialmente 

acontecimentos e processos relevantes, relacionando-os com os contextos em que 
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ocorreram” (2001, p.7). 

2.5.2.13.  ‘Promove diferentes formas de comunicação escrita, oral e outras’ 

Gráfico 24 - Grau de importância atribuído à Finalidade da História 'Promove diferentes formas de 

comunicação escrita, oral e outras 

 Tal como é observável através da análise do Gráfico 24, os alunos atribuem um 

papel importante à História para a promoção e desenvolvimento da comunicação escrita, 

oral, entre outras, já que mais de 90% dos elementos pertencentes à amostra selecionou 

uma das seguintes opções: ‘importante’ ou ‘muito importante’. Pelo contrário, 

encontram-se numa pequena escala os elementos que optaram pelas opções ‘nada 

importante’ e ‘pouco importante’ (inferior a 10%). A opção ‘importante’ foi a mais 

escolhida pela amostra do estudo, registando-se 28 elementos a selecionar esta opção 

(51,9%). Já a opção ‘muito importante’ foi a segunda mais selecionada, apresentando 21 

respostas (38,9%). Segue-se a opção ‘pouco importante’, com 4 elementos a selecionarem 

a opção (7,4%). Por último, a opção ‘nada importante’, com apenas 1 resposta. 

 Todavia, importa destrinçar as peculiaridades de cada uma das turmas 

pertencentes à amostra. Na turma do 7.º ano de escolaridade, a opção ‘importante’ foi a 

mais selecionada, já que 15 dos 28 elementos da turma optou pela mesma (53,6%). A 
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opção ‘muito importante’ foi a segunda mais escolhida, com 9 respostas (32,1% da 

turma). Segue-se a opção ‘pouco importante’, selecionada por 3 elementos da turma 

(10,7%). A opção menos escolhida e com apenas 1 resposta foi a opção ‘nada importante’ 

(3,6%). Ao nível da turma do 11.º ano de escolaridade, a opção mais escolhida foi a opção 

‘importante’, que conta com 13 respostas. Logo de seguida, a opção ‘muito importante’, 

que regista a resposta de 12 elementos da turma (46,2%). Por último, e com apenas 1 

resposta, a opção ‘pouco importante’ (3,8%). 

Tendo em consideração os resultados acima descritos, estes podem justificar-se 

pela realização de atividades na disciplina de História ligadas ao exercício da 

comunicação escrita e oral, tal como exercícios, momentos de avaliação ou trabalhos, na 

comunicação escrita, e debates ou apresentações de trabalhos na comunicação oral. A 

frequência e variabilidade de atividades que podem e devem ser desenvolvidas no âmbito 

da disciplina de História podem ser a razão para a relevância demonstrada pelos alunos 

(ainda que no 3.º ciclo, devido à baixa carga horária da disciplina, tal não seja 

concretizável de forma tão frequente como no Ensino Secundário).  No caso dos alunos 

do Ensino Secundário, a relevância atribuída também poderá estar relacionada com o 

facto da comunicação em Língua Portuguesa ser uma das componentes avaliadas no teste 

de avaliação sumativa e, num futuro próximo, no exame nacional de História A (12.º ano).  

Ainda assim, a preocupação com o cumprimento dos extensos programas põe em 

causa a frequência e a utilização do tempo necessário à realização deste tipo de atividades. 

Todavia, Olga Magalhães defende que “a ideia de que ao professor compete apenas levar 

a cabo um determinado programa, adequando-o, quanto muito, às oscilações da duração 

do ano letivo ou mais remotamente, às expectativas das suas turmas, tem vindo a ser 

substituído por um conceção alternativa que defende um papel mais ativo para o 

professor, nomeadamente enquanto gestor de um currículo flexível e não mero executor 

de programas rígidos” (2002,p.147). 
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2.5.2.14. ‘Promove a compreensão sobre os modos como se constrói a História 

enquanto disciplina científica’ 

Gráfico 25 - Grau de importância atribuído à Finalidade da História 'Promove a compreensão sobre os 

modos como se constrói a História enquanto disciplina científica' 

Relativamente à Finalidade da História ‘Promove a compreensão sobre os modos 

como se constrói a História enquanto disciplina científica’, através da análise do Gráfico 

25 podemos afirmar que os alunos atribuem uma grande importância a esta Finalidade, já 

que 54 dos 55 elementos constituintes da amostra optaram por uma das seguintes opções 

– ‘importante’ ou ‘muito importante’ (mais de 98% da amostra). O que significa que 

apenas um elemento escolheu uma opção que revelam dar uma menor importância. A 

opção mais escolhida pelos alunos foi a opção ‘importante’, com um total de 32 respostas 

(52% da amostra). A opção ‘muito importante’ foi a segunda opção mais selecionada, 

contabilizando 21 respostas que representam 38,9% dos elementos em estudo. Por último, 

a opção ‘pouco importante’, que contam com apenas a resposta de 1 aluno. 

Relativamente aos anos de escolaridade, não se encontram grandes diferenças nas 

respostas de uma e outra turma. Na turma do 7.º ano de escolaridade, a opção ‘importante’ 

foi a mais escolhida, com 17 respostas, num total de 28 alunos (60,7% da turma). Já a 

opção ‘muito importante’ obteve 10 respostas (35,7% da turma). Por último, a opção 
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‘pouco importante’, com apenas a resposta de 1 elemento (3,6%). Contudo, na turma do 

11.º ano de escolaridade apenas se verificam dois tipos de resposta – ‘importante’ e ‘muito 

importante’. A opção ‘importante’ obteve 15 respostas (57,7% da turma), enquanto a 

opção ‘muito importante’ contabilizou 11 respostas que representam 42,3% da turma. 

Na opinião de Paulo Pacheco, que obteve resultados idênticos no seu estudo, estes 

dados demonstram que “os alunos têm vontade de conhecer como a História, enquanto 

ciência se constrói, com a pesquisa, seleção, leitura, tratamento e interpretação de fontes, 

o que vai ao encontro das solicitações e das orientações curriculares e pedagógicas” 

(2013, p.204). Desta forma, o tratamento e utilização de fontes históricas é fundamental 

no processo de ensino-aprendizagem da disciplina de História. Segundo Alves, é 

necessária “uma aproximação entre historiografia e ensino da História, olhando de forma 

mais atenta à orientação prática do saber histórico e tornando o próprio ensino da 

disciplina um excelente tema para incluir nas pesquisas historiográficas (2016, p.14). 

2.5.3. – Recursos didáticos mais apreciados pelos alunos 

 

Gráfico 26 - Recursos didáticos que os alunos preferem 

 A tipologia de recurso que os alunos mais apreciam é o Cinema. Tal como é 
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observável através da análise do Gráfico 26, esta tipologia de recurso obteve 51 respostas 

nas opções ‘gosto’ e ‘gosto muito’ (94,5%), enquanto que as opções que demonstram 

desagrado por este tipo de recurso – ‘não gosto nada’ e ‘não gosto’ – apenas tiveram a 

resposta de 1 dos 54 elementos que compõem a amostra. Sendo assim, a opção mais 

selecionada foi a opção ‘gosto muito’, que registou a resposta de 40 respondentes (74,1% 

da amostra). Segue-se a opção ‘gosto’, que registou a resposta de 11 alunos (20,4%). De 

seguida, encontra-se a opção ‘indiferente’, com 2 respostas (3,7%). A opção menos 

selecionada pelos alunos que perfaziam a amostra foi a opção ‘não gosto’, que registou 

apenas 1 resposta (1,9%). Importa salientar que nenhum dos inquiridos respondeu à opção 

‘não gosto nada’, o que denota o grau de preferência e apreço que os alunos têm para com 

esta tipologia de recurso didático. 

A segunda tipologia de recursos didáticos mais apreciada pelos alunos 

pertencentes à amostra são as imagens, ou seja, os documentos iconográficos. A opção 

metodológica foi utilizar a palavra ‘imagens’, de modo a que todos os alunos pudessem 

compreender o significado. O apreço dos alunos por este tipo de recurso didático é 

inquestionável, já que nenhum dos elementos optou pelas opções ‘não gosto nada’ e ‘não 

gosto’, o que é desde logo representativo. Importa ainda referir que 48 dos 54 elementos 

que perfazem a amostra em estudo optou pelas opções ‘gosto’ e ‘gosto muito’ (89,9%). 

Relativamente a esta tipologia de recurso didático, a opção ‘gosto muito’ foi a mais 

escolhida pelos inquiridos, contabilizando um total de 36 respostas (66,7% da amostra). 

A opção ‘gosto’ foi a segunda mais escolhida pelos alunos´, tendo obtido 12 respostas. 

Por último, encontra-se a opção indiferente, que registou a resposta por parte de 6 

elementos (11,1%).  

A terceira tipologia de recursos didáticos pelo qual os alunos apresentam um 

maior grau de preferência é a ‘Música’. Dos 54 elementos que perfazem a amostra em 

estudo, 47 elementos consideram ‘gostar’ e ‘gostar muito’ de recursos didáticos musicais. 

Em sentido contrário, apenas 1 aluno respondeu uma das duas opções que indiciam não 

mostrar apreço por este tipo de recurso. A opção mais respondida nesta tipologia foi a 

opção ‘gosto muito’, que registou 32 respostas, que representam 59,3% da amostra. 

Segue-se a opção ‘gosto’, com 15 respostas contabilizadas (27,8%). A opção ‘indiferente’ 
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foi a terceira opção mais escolhida, com 6 elementos a optaram pela mesma (11,1%). A 

opção ‘não gosto’ foi a menos escolhida, tendo registado apenas 1 resposta (1,9%). 

Segue-se como tipologia de recurso didático mais apreciada pelos alunos os 

‘recursos digitais’. Dos 54 elementos constituintes da amostra, 44 selecionaram as opções 

‘gosto’ e ‘gosto muito’ (81,5%), enquanto que apenas 2 elementos da amostra escolheram 

as opções que indicam insatisfação com os recursos digitais nas aulas de História. A opção 

‘gosto muito’ foi a mais escolhida, tendo sido a resposta por parte de 27 elementos da 

amostra, que representam precisamente metade da amostra (50%). Segue-se a opção 

‘gosto’ que contabilizam 17 respostas (31,5%). A opção ‘indiferente foi selecionada por 

8 inquiridos (14,8%). Por último, a opção menos escolhida foi ‘não gosto’, que registou 

2 respostas (3,7%). Contudo, destaca-se ainda o facto de nenhum dos inquiridos ter 

selecionado a opção ‘não gosto nada’. 

De seguida, na ordem de preferência dos alunos encontram-se os ‘documentários’. 

Relativamente a esta tipologia de recursos, a maioria dos alunos aprecia-os na aula de 

História, já que 41 elementos da amostra consideram ‘gostar’ ou ‘gostar muito’, o que 

corresponde a cerca de ¾ da amostra (75,9%). Ao contrário do que tem acontecido até 

aqui, o número de alunos que não apreciam documentários aumenta, comparativamente 

às tipologias anteriores. Neste caso em específico, 10 inquiridos consideraram não 

apreciar documentários como recurso didático (ou seja, selecionaram uma das seguintes 

opções: ‘não gosto nada’ ou ‘não gosto’). Todavia, se olharmos em termos genéricos para 

os dados obtidos, os alunos que perfazem a amostra, na sua maioria, gostam deste tipo de 

recurso. A opção ‘gosto’ foi a opção mais selecionada pelos alunos, tendo registado 23 

respostas (42,6%). Logo de seguida encontra-se a opção ‘gosto muito’, que contempla a 

resposta de 18 elementos da amostra (33,3%). Seguem-se as opções ‘não gosto nada’ e 

‘não gosto’, que registaram 5 respostas cada (9,3% para ambas). Em último lugar, como 

opção menos frequente, a opção ‘indiferente’ com 5,6% da amostra. 

Por último, a tipologia de recurso didático que os alunos indicam menos apreciar – 

documento escrito. Neste caso, ao contrário das outras tipologias, anteriormente 

apresentadas, as opções ‘gosto’ e ‘gosto muito’ não perfazem a maioria das opções dos 

alunos, sendo que ‘apenas’ 24 alunos optam por uma destas duas opções. O número de 
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alunos que desgosta destes recursos também aumenta, como seria plausível, sendo que 

15 elementos escolheram ‘não gosto nada’ ou ‘não gosto’. Ainda assim, é a opção 

‘indiferente’ que tem mais respondentes, em termos comparativos com as tipologias 

anteriormente analisadas. Contudo, a opção ‘gosto’ foi, ainda assim, a opção mais 

escolhida pelos alunos, tendo registado 19 respostas que representam 35,2% da amostra. 

Logo de seguida encontra-se a opção ‘indiferente’, com 15 respostas (27,8%). A opção 

‘não gosto nada’ foi a terceira opção mais escolhida (14,8%). Segue-se a opção ‘não 

gosto’, com 7 elementos a terem escolhido (13%). A opção ‘gosto muito’ foi a menos 

escolhida, tendo registado ‘apenas’ a resposta de 5 inquiridos da amostra (9,3%). 

2.5.4. Atividades letivas mais apreciadas pelos alunos 

Gráfico 27 - Atividades letivas mais apreciadas pelos alunos 

No que diz respeito às atividades letivas, os alunos pertencentes à amostra em 

estudo relevam a sua preferência pelas ‘Visitas de estudo’. Os resultados apresentados 

pelo Gráfico 27 são totalmente inequívocos, já que todos os inquiridos consideram ‘gosto 

muito’ desta tipologia de atividade. Na minha opinião existem vários aspetos que podem 

ter influenciado estes resultados, mas destacaria a importância do contacto direto com a 

realidade em estudo. O contacto físico, por exemplo, ir ao local onde determinado 
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acontecimento ocorreu ou ir a um museu ter uma aula de História da Arte, pode despertar 

um maior interesse no aluno, potenciando assim uma melhor aprendizagem por parte 

daquele. Neste ano, as turmas que perfazem a amostra tiveram a oportunidade de 

participarem em várias visitas de estudo, em especial a turma do 11.º ano. As boas 

experiências destas podem ter influenciado os resultados que anteriormente destacamos. 

Na opinião de António de Almeida “as visitas de estudo têm sido consideradas atividades 

relevantes, senão mesmo fundamentais, no processo de ensino aprendizagem, reunindo o 

consenso de professores, alunos, autores de livros de texto, investigadores em 

desenvolvimento curricular e responsáveis por instituições de natureza muito diversa, 

desde museus, jardins zoológicos e botânicos, parques urbanos e naturais, a fábricas e 

empresas” (1998, p.19). 

A segunda tipologia de atividades letivas mais apreciada pelos alunos é a 

“dramatização”. Dos 54 elementos constituintes da amostra em estudo, 48 consideram 

‘gostar’ ou ‘gostar muito’ de ‘dramatizações’ em sala de aula (valores superiores a 4/5 da 

amostra). Apenas 1 elemento optou por avaliar pela negativa o seu ‘gosto’ face a este tipo 

de estratégia. Nesta ‘categoria’, a opção mais escolhida pelos alunos foi a opção ‘gosto 

muito’. Esta opção contabilizou 28 respostas, que representam mais de metade da amostra 

(51,9%). A opção ‘gosto’ foi a segunda mais escolhida por parte dos alunos, sendo que 

20 elementos optaram pela mesma (37%). De seguida encontra-se a opção ‘indiferente’ 

que contam com 5 respostas (9,3%). A opção ‘não gosto nada’ foi a menos selecionada, 

contando apenas com a resposta de 1 elemento (1,9%). Salienta-se, ainda, o facto de 

nenhum respondente ter optado pela opção ‘não gosto’. 

Os ‘trabalhos de grupo’ são a terceira tipologia de atividades letivas mais apreciada. 

Como é visível através do Gráfico 26, 48 elementos da amostra consideraram ‘gostar’ ou 

‘gostar muito’ deste tipo de atividade letiva, sendo os valores superiores a 4/5 da amostra. 

Relativamente aos ‘trabalhos de grupo’, a opção ‘gosto muito’ foi a mais escolhida pelos 

alunos, tendo-se contabilizando 26 respostas, que correspondem a quase metade da 

amostra (48,1%). A segunda opção mais respondida foi ‘gosto’. Esta opção contam com 

a resposta de 22 inquiridos e representa 40,7% da amostra. Numa escala de valor muito 

mais reduzida encontra-se a opção ‘não gosto’, que contabiliza 4 respostas (7,4%), sendo 
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assim a terceira opção mais selecionada. De seguida, encontram-se as opções menos 

escolhidas: ‘não gosto nada’ e ‘indiferente’. Ambas as opções contabilizaram a resposta 

de 1 elemento da amostra. 

A ‘aula expositiva’ é a quarta tipologia de atividade letiva que os alunos da 

amostragem mais apreciam. Segunda os dados do Gráfico 26, 45 elementos pertencentes 

à amostra demonstram ‘gostar’ ou ‘gostar muito’ de aula expositivas, ou seja, ¾ da 

amostra. Em contraponto, apenas 4 alunos consideram ‘não gostar nada’ ou ‘não gostar’ 

desde tipo de estratégia. A opção mais selecionada pelos alunos foi a opção ‘gosto muito’. 

Esta contabilizou 31 respostas, que correspondem a 57,4% da amostra em estudo. A 

opção ‘gosto’ foi a segunda mais frequente nesta tipologia, registando um total de 14 

respostas (25%). Segue-se a opção ‘indiferente’ com 5 elementos a selecioná-la. Por 

último, as opções ‘não gosto nada’ e ‘não gosto’ contabilizaram, cada uma, a resposta de 

2 elementos da amostra. Em termos representativos ao nível da amostra, cada uma destas 

categorias representa 3,7%. 

A quinta tipologia de atividade letiva mais apreciada pelos alunos são os ‘debates’, 

já que 38 dos 54 elementos que constituem a amostra consideraram ‘gostar’ ou ‘gostar 

muito’ (67%). Em sentido contrário, “apenas” 4 alunos consideram ‘não gostar nada’ ou 

‘não gostar’ deste tipo de atividade. A opção ‘gosto muito’ foi a mais selecionada pelos 

alunos, tendo contabilizado 20 respostas (37%). Logo de seguida, encontra-se a opção 

‘gosto’, com um total de 18 respostas por partes dos alunos (33,3% da amostra). A terceira 

opção mais frequente foi a opção ‘indiferente’, que contabilizou 12 respostas por parte de 

elementos da amostra (22,2%). Por último, as opções ‘não gosto nada’ e ‘não gosto’ 

contabilizaram, cada uma, 2 respostas (cada uma destas categorias representa 3,7% da 

amostra). 

Segundo os dados recolhidos nos inquéritos aos alunos e transpostos para o Gráfico 

26, os ‘trabalhos individuais’ são a tipologia de atividade letiva que os alunos menos 

apreciam. De todas as tipologias apresentadas, esta foi a única em que as opções ‘não 

gosto nada e ‘não gosto’ obtiveram mais respostas (22) do que as opções ‘gosto muito’ e 

‘gosto (21). Desta forma, a opção ‘não gosto’ foi a opção que mais vezes foi escolhida 

pelos alunos, sendo a opção de 17 respondentes (31,5% da amostra). Logo de seguida 
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encontra-se a opção ‘gosto’, que contabiliza 16 respostas (29,6%). A terceira opção mais 

escolhida pelos elementos constituintes da amostra foi a opção ‘indiferente’ com 11 

respostas (20,4%). As duas opções menos escolhidas foram as posições ‘mais 

extremadas’ – ‘não gosto nada’ e ‘gosto muito’. Cada uma das categorias contabiliza a 

resposta de 5 elementos da amostra, ou seja, cada uma representa 9,3% da amostra. 
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2.5.5. – ‘O bom professor de História é aquele que…’ 

Gráfico 28 - Caraterísticas dos bons professores de História (parte1) 

Gráfico 29 - Caraterística do 'Bom professor de História' (parte 2) 
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Um aspeto que também pretendo analisar neste trabalho são as caraterísticas do ‘bom 

professor de História’. Desta forma, foram selecionadas algumas caraterísticas que 

considero fazerem parte do quotidiano de qualquer professor e outras caraterísticas mais 

específicas do docente das disciplinas de História. 

Relativamente à afirmação ‘O bom professor de História é aquele que expõe a 

informação histórica’(Gráfico 28), a grande maioria dos alunos tendeu a concordar, já 

que 50 elementos da amostra escolheram as opções ‘concordo’ ou ‘concordo fortemente’. 

Pelo contrário, os alunos que optaram pelas opções ‘discordo fortemente’ e ‘discordo’ 

estão em larga minoria, já que apenas dois alunos optaram por selecionar uma destas duas 

opções. Olhando de forma mais pormenorizada, a opção ‘concordo’ foi a mais escolhida 

pelos respondentes, contabilizando 28 respostas (51,9%). Logo de seguida, encontra-se a 

opção ‘concordo fortemente’, com 22 respostas (40,7%).  As opções ‘discordo’ e ‘nem 

discordo nem concordo’ foram as terceiras mais escolhidas. Ambas contemplam a 

resposta de 2 alunos (cada um representa 3,7% da amostra). Importa refletir um pouco 

sobre os resultados anteriormente apresentados. É inquestionável que os alunos 

pertencentes a este estudo consideram importante o professor de História saber ‘expor os 

conteúdos históricos’. Desta forma, os alunos afirmam que o conhecimento histórico do 

professor tem importância.  Segundo Pacheco, “os discentes dão grande importância a 

um professor que expõe a informação histórica, como sinal de domínio perfeito da 

mesma, permitindo tornar-se mais ‘credível’ perante a sua plateia” (2013, p.210). 

Contudo, tem que ser considerado não só o domínio científico, mas também o que diz 

respeito à palavra “expor”, já que podia induzir os alunos a pensar que se trataria de 

“exposição do professor”.  Segundo Pais, a prática pedagógica das aulas de História, 

segundo os alunos da maior parte dos países pertencentes ao estudo europeu do qual fez 

parte, concentra-se na utilização dos manuais e de fichas de trabalho, sendo de perto 

seguida pela tradicional “exposição do professor” (1999, p.42). 

A segunda afirmação era ‘O Bom professor de História é aquele valoriza a utilização 

do manual’ (Gráfico 28). Perante esta afirmação, os resultados das escolhas dos alunos 

indicam que os alunos tendem a concordar com esta afirmação, pois mais de metade da 

amostra selecionou, como resposta, as opções ‘concordo’ e ‘concordo fortemente’ (30 
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elementos da amostra, o que corresponde a 64,6%). Em contraponto, as opções ‘discordo’ 

e ‘discordo fortemente’ recolheram poucas respostas (apenas 3). A opção mais escolhida 

pelos alunos relativamente a esta questão foi a ‘nem concordo nem discordo’, que 

recolheu 21 respostas (38,9%). Este elevado número de respondentes a escolher a opção 

que não “toma uma posição’, deve ser tomado em consideração e ser alvo de reflexão. 

Segue-se a opção ‘concordo’ que recolheu a resposta de 17 alunos (31,5%). Logo de 

seguida encontra-se a opção ‘concordo fortemente’, com 13 elementos a optarem por esta 

resposta (24,1%). A opção ‘discordo’ obteve a resposta de 2 elementos (3,7%). A opção 

menos escolhida pelos alunos foi a ‘discordo fortemente’, já que apenas registou a 

resposta de 1 aluno (1,9%). Os resultados aqui apresentados denotam a importância 

atribuída pelos agentes educativos (alunos e professores) ao manual escolar. Ainda assim, 

os resultados comparativamente com outras caraterísticas do professor apresentam 

índices de concordância bastante inferiores, tal como pode ser observado através da 

análise dos Gráficos 28 e 29. Desta forma, apesar de os alunos indicarem a sua 

concordância com a utilização do manual, sabem que não é por utilizar o manual que um 

professor de História é bom ou mau. O acesso à internet e as plataformas digitais que as 

editoras criaram (Escola Virtual ou Aula Digital), permitem uma maior multiplicidade de 

recursos, deixando, se calhar, o manual de assumir uma posição tão relevante como 

assumia anteriormente. 

No que diz respeito à afirmação ‘O bom professore de História é aquele que ensina 

os modos como a História se constrói (Gráfico 28)’, os alunos, quase na sua totalidade, 

concordam com esta afirmação. Dos 54 elementos que perfazem a amostra, 51 

responderam ‘concordo’ ou ‘concordo fortemente’, ou seja mais de 90% da amostra. Em 

sentido oposto, nenhum dos respondentes considerou não concordar com a ideia. A opção 

mais escolhida pelos alunos, relativamente a esta afirmação, foi a opção ‘concordo 

fortemente’ (32 alunos, o que corresponde a 59,3% da amostra). A opção ‘concordo’ foi 

a segunda mais escolhida, com um total de 19 alunos (35,2). A opção menos escolhida 

foi a opção ‘nem concordo nem discordo’, com um total de 3 respostas (5,6%).  Os 

resultados apresentados mostram que os alunos reconhecem a importância de conhecer o 

caráter científico e a epistemologia da “História-Ciência”.  Na opinião de Costa (2007), 
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“se se pretende que o aluno desenvolva processos mentais e adquira ferramentas que lhe 

permita um pensamento autónomo, reflexivo, analítico da realidade, em tudo semelhante 

ao do historiador que investiga então o aluno deve abordar qualquer ‘fonte’ de informação 

munido de um questionário, que lhe forneça as respostas diretas para as perguntas para as 

quais já sabe a resposta, mas também que lhe permita contextualizar a fonte, tornar claras 

as intenções de quem a produziu (“porque é que ela diz isto” e não o “o que é que ele diz 

aqui”)” (apud Pacheco, 2013, p.213). 

Relativamente à afirmação ‘O bom professor de História é aquele que se preocupa 

com as competências de leitura, escrita e de oralidade dos alunos’ (Gráfico 28), os alunos 

pertencentes à amostra tendem a concordar com esta caraterística do professor de 

História, pois dos 54 elementos constituintes da amostra, 49 considera ‘concordar’ ou 

‘concordar fortemente’ (mais de 90% da amostra). No sentido oposto, nenhum dos alunos 

consideram ‘não concordar’ ou ‘não concordar fortemente’ com esta caraterística do bom 

professor de História. A opção ‘concordo fortemente’ foi a mais escolhida pelos alunos 

que participaram no estudo, tendo-se registado 28 elementos a selecionarem esta opção 

(51,9%). Logo de seguida, encontra-se a opção ‘concordo’, por isso, a segunda mais 

escolhida, com 21 elementos a selecioná-la (38,9%). Por último, a opção menos escolhida 

foi a opção ‘nem concordo nem discordo’, com um total de 5 alunos (9,3%). Estes 

resultados vão ao encontro do que os alunos defenderam na Finalidade da História 

‘Promove diferentes formas de comunicação escrita, oral e outras’. Desta forma, os alunos 

associam à disciplina de História o desenvolvimento de competências linguísticas, o que 

faz sentido pois o saber histórico deve associar-se à prática da leitura, interpretação, 

argumentação e escrita. 

A quinta afirmação intitula-se ‘O bom professor de História é aquele que tem atenção 

às personalidades dos alunos’ (Gráfico 28). Numa análise generalista, é possível 

considerar que a maioria dos alunos tende a concordar com a frase, ou seja, que o 

professor tem que se adaptar e moldar aos alunos que tem à sua frente. Dos 53 elementos 

que responderam a esta questão (1 elemento não respondeu), 45 optaram por selecionar 

as opções ‘concordo’ e ‘concordo fortemente’. No campo oposto, 3 elementos 

selecionaram opções que mostram não estarem de acordo com a afirmação. A opção 
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‘concordo fortemente’ foi a mais escolhida pelos alunos, contabilizando-se 24 elementos 

a selecionar esta opção (45,3%). Logo de seguida encontra-se a opção ‘concordo’, com 

21 elementos (39,6%). A opção ‘nem concordo nem discordo’ foi a terceira opção mais 

escolhida, com 5 respostas (9,4%). Por último, a opção menos escolhida foi a ‘discordo’, 

com “apenas” três respondentes (5,6%). Destaca-se o facto de nenhum elemento ter 

selecionado a opção ‘discordo fortemente’. Na opinião de Pacheco, “o bom professor de 

História é aquele que promove e desenvolve a empatia com os seus alunos, que procura 

compreendê-los e atender nas suas personalidades e nas suas potencialidades, importando 

fomentar essas atuações no quotidiano das práticas pedagógicas” (2013, p.215). Neste 

mesmo sentido, Olga Magalhães defende que “estes professores evidenciaram uma 

grande preocupação com os contextos e vivências dos alunos, mas também com o 

desenvolvimento das suas competências em contexto escolar, o que poderá indiciar que 

sentem a necessidade de, por um lado, atender às caraterísticas específicas dos seus alunos 

e, por outro, ajudá-los a desenvolver um conjunto de competências cognitivas” (2002, 

p.225). 

Segue-se a afirmação “O bom professor de História é aquele que pede e valoriza os 

conhecimentos históricos já adquiridos ou em outras disciplinas” (Gráfico 28). De uma 

forma geral, é possível afirmar que os alunos consideram estar de acordo com esta 

afirmação, já que dos 53 elementos que responderam a esta questão (1 elemento da 

amostra não respondeu), 44 considera ‘concordar’ ou ‘concordar fortemente’, ou seja 

mais de 4/5 da amostra. Apenas 2 elementos selecionaram as opções que demostram não 

concordar com a afirmação (opções ‘discordo’ e ‘discordo fortemente’). A opção 

‘concordo’ foi a mais selecionada pelos alunos, tendo sido a resposta de 25 elementos da 

amostra (47,2%). De seguida, encontra-se a opção ‘concordo fortemente’, com um total 

de 19 respostas (35,8%). Já a opção ‘nem concordo nem discordo’ foi respondida por 7 

respondentes (13,2%). Em último lugar a opção ‘discordo’ que contabiliza a resposta de 

2 alunos (3,8%). Importa referir que nenhum dos elementos da amostra selecionou a 

opção ‘discordo fortemente’. Os resultados indiciam que os alunos valorizam o professor 

que tem em consideração os conhecimentos prévios que estes possuem. Desta forma, o 

professor, ao fazer um levantamento deste tipo de conhecimento, pode ajustar a forma 
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como vai lecionar determinado conteúdo. Segundo Isabel Barca, é fundamental “que se 

dê atenção às conceções prévias dos sujeitos que aprendem e que se ensine a partir delas” 

(2008, p.5). 

No que diz respeito à afirmação ‘O bom professor de História é aquele que usa vários 

tipos de fontes para que os alunos compreendam a História’ (Gráfico 29), quase todos os 

alunos selecionaram as opções ‘concordo’ e ‘concordo fortemente’ (98,1%). Em sentido 

contrário, nenhum dos elementos da amostra optou por selecionar as opções ‘discordo’ e 

‘discordo fortemente’. Importa referir que um dos elementos da amostra não respondeu à 

questão colocada.  A opção ‘concordo fortemente’ foi a mais escolhida pelos alunos, 

registando-se um total de 37 respostas (69,8%). Logo de seguida, encontra-se a opção 

‘concordo’, com um total de 15 respostas (28,3%). Por último, a opção ‘nem concordo 

nem discordo’ com apenas 1 resposta (1,9%). Ainda que os alunos valorizem a utilização 

do manual escolar, como anteriormente analisamos, não se coíbem de apreciar diferentes 

fontes e recursos. Esta prática vai também ao encontro dos diferentes ‘perfis’ de aluno 

que o docente encontra na sala de aula, pois cada um tem gostos e processos de 

aprendizagem diferenciados. Desta forma, a multiplicidade de tipos de fontes pode 

favorecer as aprendizagens de um número mais alargado de alunos. 

Relativamente à afirmação ‘O bom professor de História é aquele que promove o 

desenvolvimento do pensamento crítico’ (Gráfico 29), os alunos tendem a concordar que 

esta caraterística se encaixa no “perfil” do bom professor de História. Dos 54 elementos 

de compõem a amostra, 48 elementos consideram ‘concordar’ ou ‘concordar fortemente’ 

com a afirmação (mais de 90% da amostra). Já apenas dois alunos selecionaram as opções 

que mostram discordar da afirmação (menos de 5%). A opção ‘concordo fortemente’ foi 

a mais respondida pelos alunos, com um total de 30 respostas (56,6%). Segue-se a opção 

‘concordo’, com 18 elementos a optarem por esta opção (34%). A terceira opção mais 

selecionada pelos alunos foi a ‘nem concordo nem discordo’, com um total de 3 respostas 

(5,7%). Por último, a opção ‘discordo fortemente’, com 2 elementos a selecionarem a 

mesma (3,8%). Destaca-se, ainda, o facto de a opção ‘discordo’ ter obtido 0 respostas. 

Esta caraterística encontra-se ligada à promoção de um espírito crítico, mas também à 

promoção de uma cidadania ativa, participativa e consciente. Através dos resultados 
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apresentados, é possível deduzir que os alunos atribuem ao professor e, mais 

especificamente, ao professor de História, um papel central para o desenvolvimento 

dessas mesmas competências. Na opinião de Pacheco, “a História como disciplina e os 

professores que ministram a disciplina têm um papel de suprema importância na formação 

destes jovens, como cidadãos ativos que, exercitam diferentes papéis, com toda a massa 

crítica que, entretanto, foram desenvolvendo e formando” (2013, p.218). 

A nona afirmação com que os alunos se confrontavam era a seguinte: ‘O bom 

professor de História é aquele que se preocupa com avaliação’. Uma parte significativa 

dos respondentes tende a concordar com esta afirmação. Dos 53 elementos que 

responderam a esta questão (1 elemento não respondeu à mesma), 46 elementos 

consideram ‘concordar’ ou ‘concordar fortemente’, com a afirmação (mais de 85% da 

amostra). No lado contrário, apenas 2 elementos optam pelas opções que discordam da 

afirmação e que consideram não ser algo importante num professor de História. A opção 

‘concordo’ foi a mais escolhida, contabilizando-se um total de 27 respostas (50,9%). 

Segue-se a opção ‘concordo fortemente’ com um total de 19 respostas por parte dos 

alunos (35,8%). Já a opção ‘nem concordo nem discordo’ obteve a resposta de 5 

elementos (9,4%). Por último, a opção menos escolhida foi a ‘discordo’, apenas 

selecionada por 2 elementos (3,8%). Destaca-se o facto de nenhum dos alunos ter optado 

por ‘discordo fortemente’. Estes resultados indiciam que os alunos atribuem uma grande 

importância à avaliação, o que denota que os resultados são de extremo relevo para os 

alunos.  

No que diz respeito à afirmação ‘O bom professor de História é aquele que se 

preocupa em cumprir com o que foi planeado’, uma parte significativa dos alunos 

aparenta estar de acordo com a afirmação. Dos 53 elementos que responderam a esta 

questão (1 elemento da amostra não respondeu), 46 consideram ‘concordar’ ou 

‘concordar fortemente’, o que representa mais de 4/5 da amostra. Apenas 3 respondentes 

escolheram as opções que demonstram estar em desacordo com a afirmação. Desta forma, 

a opção ‘concordo’ foi a mais selecionada pelos elementos da amostra, registando 27 

respostas (50,9%). A opção ‘concordo fortemente’ foi selecionada por 16 elementos e, 

por isso, é a segunda mais escolhida (30,2%). De seguida encontra-se a opção ‘nem 
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concordo nem discordo’, com um total de 7 respostas (13,2%). A opção menos escolhida 

foi a opção ‘discordo’, tendo sido a opção de 3 alunos (5,7%). Os resultados aqui 

apresentados mostram que os alunos atribuem importância ao planeamento das aulas, mas 

também e principalmente, ao cumprimento dos conteúdos programáticos, algo que se 

compreende melhor nos alunos do 11.º ano de escolaridade que vão ter Exame Nacional 

no 12.º ano. Todavia, os resultados aqui apresentados entram em “rota de colisão’ com os 

que vão ser apresentados na afirmação ‘O bom professor de História é aquele que adapta 

os seus planos às intervenções, sugestões e interesses dos alunos’. Ainda assim, 

relativamente à importância das planificações, Fonseca (2005) defende que “várias 

pesquisas, já demonstraram a ineficácia de planeamentos tecnicistas, para a prática real 

do professor, eles servem muito mais como instrumentos de controlo burocrático do 

professor, como instrumentos de poder das direções, supervisões e inspeções, do que 

como instrumentos pedagógicos facilitadores e orientadores do trabalho” (p.121 apud 

Pacheco, 2013, p. 221). Tendo em conta a experiência adquirida ao longo do ano de 

estágio, ainda que diminuta, tenho uma opinião um pouco divergente. As planificações 

são importantes, pois servem como documento orientador do trabalho que vai ser 

desenvolvido durante o ano letivo, módulo ou aula. Ainda assim, acredito que não exista 

uma correlação direta entre uma boa planificação e uma boa prática pedagógica, ou seja 

um bom plano de aula, pode não significar uma boa aula. 

Relativamente à questão ‘O bom professor de História é aquele que adapta os seus 

planos às intervenções, sugestões e interesses dos alunos’, os alunos, na sua maioria estão 

de acordo com a afirmação. Dos 52 elementos da amostra que responderam a esta questão 

(2 elementos não responderam), 48 ‘concordam’ ou ‘concordam fortemente’ com a 

opção. É, também, significativo que nenhum dos elementos tenha dado como resposta as 

opções ‘discordo fortemente’ ou ‘discordo’. Desta forma, a opção mais representada é a 

‘concordo fortemente’, contabilizando um total de 30 respostas (57,7%). Logo de seguida 

encontra-se a opção ‘concordo’ com um total de 18 respostas (33,3%). Por último, a opção 

‘nem concordo nem discordo’ com 4 respostas (7.7%). As respostas dos alunos denotam 

que estes gostam de um professor flexível e aberto a mudar a sua planificação, o que é 

contraditório com os resultados obtidos relativamente à afirmação analisada 
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anteriormente. Ainda assim, o grau de concordância é mais elevado nesta. Desta forma, 

é possível afirmar que os alunos dão mais importância a um professor flexível e que tome 

em consideração a opinião dos alunos. Na opinião de Pacheco, “esta caraterística […] 

coaduna-se com a de um professor do tipo «facilitador» e com um tipo de aprendizagem 

construtivista e, por isso, conjunta e cooperativa, entre professor e alunos” (2013, p.222). 

Por último, a afirmação ‘O bom professor de História é aquele que esclarece as 

dúvidas dos alunos’. No que diz respeito a esta questão, todos os alunos tendem a aceitar 

esta como uma boa caraterística do professor de História. Todos os elementos que 

compõem a amostra escolheram a opção ‘concordo’ ou ‘concordo fortemente’, o que 

denota a total concordância. Ainda assim, importa destacar que um dos elementos não 

respondeu a esta alínea. A opção mais escolhida pelos alunos foi a ‘concordo fortemente’, 

que contabiliza 44 respostas (83%). Enquanto a opção ‘concordo’ somou “apenas” 9 

resposta (17%). Destaca-se, então, a elevadíssima concordância dos alunos com esta 

caraterística, traduzida na elevada percentagem que a opção ‘concordo fortemente’ 

obteve. Estes resultados evidenciam, por parte dos alunos, a necessidade dos professores 

de História se preocuparem em resolver as dúvidas que lhe surjam. Esta caraterísticas será 

certamente comum a todos os professores e não apenas específica dos professores de 

História. 
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2.5.6.  Para ti, o que é a História? 

A última questão do questionário aos alunos foi Para ti, o que é a História? Esta 

questão aberta foi pensada com o intuito dos alunos poderem refletir e escrever sobre a 

sua perceção acerca da História, seja ela tomada como ciência ou disciplina, seja ela 

importante ou ‘secante’ como alguns indicaram. O objetivo era, portanto, dar azo a que 

os alunos expusessem os seus sentimentos, frustrações, inquietações, refletissem sobre a 

utilidade da História (como alguns, e bem, fizeram). As respostas que advêm desta 

pergunta têm, na minha opinião, uma importância superlativa quando comparadas com 

as outras questões de resposta fechada. Aqui, os constrangimentos eram bem mais 

pequenos. 

Segundo alguns autores, entre os quais Isabel Barca, “é sobretudo na escola que a 

identidade social é aprofundada e (re)orientada através da apropriação que cada um faz 

da aprendizagem sistemática da História” (Barca, 2007, p.116 apud Vieira, 2018, p.114). 

É nesse sentido que Roldão (1998) defende que “ a História constitui uma área com fortes 

potencialidades integradoras, na medida em que, comportando no seu objeto todas as 

dimensões da realidade individual e social, lhes confere uma dimensão complementar e 

única- a dinâmica da mudança” (p.26). Desta forma, assumindo a História várias formas, 

é normal que as respostas dos alunos à nossa questão sejam as mais variadas possíveis, já 

que os mesmos alunos olham e observam as coisas de uma forma diferente.  Assim sendo, 

apesar da multiplicidade de respostas, tentamos organizar as repostas dos nossos alunos 

em categorias, de forma a proceder a uma análise com maior substância. Optei por não 

criar muitas categorias, sendo que cada categoria corresponde à ideia fundamental que o 

aluno tem ao longo da sua resposta (cf. Anexo – Para ti, o que é a História: categorização).
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Gráfico 30 - Significado da História para os alunos: categorias 

 

 Dos 54 elementos que compõem a amostra em estudo, 3 alunos na sua resposta à 

pergunta ‘Para ti, o que é a História?’, demostraram uma clara perceção da História 

enquanto ciência: “história é a ciência que estuda o que já se passou no passado” (a1); 

“História é uma ciência” (a7); “a História é um estudo científico” (a35). Nestes três casos 

em específico, o facto de a História ser uma ciência social e humana é o aspeto central. 

Contudo, as respostas não se limitam a dizer que a História é uma ciência, tentando expor 

a importância da História e os objetivos de estudo da mesma, por exemplo: 

História é a ciência que estuda o que já se passou no passado e o que se passa na 

atualidade. Analisar teorias, documentos e aspetos importantes da História do 

nosso país e de outros. Saber histórias de personagens que tiveram um papel 

importante no nosso passado (a1).  

 Relativamente à categoria ‘disciplina escolar’, 8 elementos da amostra mostram 

claramente uma visão um pouco redutora ao conceberem a História apenas como uma 

disciplina enquadrada no âmbito curricular do sistema de ensino: “Para mim História é 

uma disciplina” (a5); “É uma disciplina interessante, mas por vezes secante” (a43); “Para 
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mim a História é uma disciplina que tem informações interessantes” (a45). Ainda assim, 

outras das respostas que se centram na questão da “disciplina” partem para análise mais 

profundas, chegando algumas a avançar para a importância e a ligação ao passado: “Para 

mim a história é a disciplina que nos explica o nosso passado e nos explica a história da 

terra” (a20); “Para mim História é uma disciplina muito importante para o nosso 

conhecimento, pois é importante conhecermos o passado e as histórias que nos ligam” 

(a37). 

 No que diz respeito à categoria ‘Interação passado, presente e futuro’, 20 alunos 

dos 54 elementos da amostra estabeleceu uma relação de ‘causalidade’ entre os 

acontecimentos do passado e o presente ou passado, presente e futuro. O primeiro aspeto 

a realçar é que grande parte destas respostas faz, por forma direta ou indireta, referência 

à função social da História, que vários autores concebem como sendo um dos aspetos 

mais importante na História enquanto disciplina escolar. Desta forma, é com grande 

satisfação que olho para o facto de esta categoria ser a segunda mais representada. O 

segundo aspeto a realçar são os diferentes graus de relação e de explicação que os alunos 

apresentam nas suas respostas. Apesar de muitas vezes a temática estar presente, os alunos 

não explicam o porquê das suas informações. Em sentido oposto, alguns sabem justificar 

a sua resposta, justificando a importância da disciplina para a formação enquanto cidadão 

consciente e com sentido crítico, aspetos fundamentais segundo o Perfil dos Alunos.  

Assim sendo, podemos tomar em consideração que o grau de sofisticação das respostas 

dos alunos é bastante variável. No nosso entender, quanto mais elevado o grau de 

sofisticação da resposta do aluno, ou seja, um melhor entendimento do que é a História e 

para o que ser serve a História, mais avançada e sofisticada é a sua consciência histórica. 

 Para uma melhor compreensão nada melhor do que a utilização de exemplos 

concretos de respostas dos alunos. Exemplos de respostas em que as justificações e as 

perceções dos alunos sobre a História e a interação do passado, presente e futuro são mais 

simplistas: “Acontecimentos que influenciam o nosso futuro, como vivemos e pensamos” 

(a3); “História para mim é uma disciplina que nos dá a conhecer o nosso passado e que 

nos prepara para o nosso futuro”; “É poder conhecer os nossos antepassados e ver as 

grandes diferenças da atualidade com o passado.”(a14); “Para mim História são os 
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momentos passados que nos ajudam a compreender os nossos atos e erros e a preveni-los 

no futuro” (a16); “História é o conjunto de acontecimentos marcantes que aconteceram 

no passado e dão-nos conselhos de vida” (a15); “Para mim História é o que aconteceu no 

passado que poderá influenciar o presente” (a47). Como podemos observar através da 

análise dos exemplos transcritos, os alunos estabelecem a relação entre o passado, 

presente e futuro de forma simplista. A ideia que fica é a importância de «aprender com 

o passado», «não cometer os erros do passado».  

 Como anteriormente referido, dentro desta categoria existem respostas que no 

meu entender estabelecem uma relação “profunda” com a função social da história e a 

perceção mais sofisticada da História e da sua importância. São exemplos do que aqui 

defendemos as seguintes respostas: 

História, além da disciplina, é aquilo que nos ajuda a compreender o nosso 

passado e também nos ensina a ser cidadãos ativos e empenhados no futuro. É 

das disciplinas de ciências sociais que mais nos ensinam e nos qualificam para a 

nossa vida. (a21) 

Para mim, a História é o estudo de acontecimentos passados a nível nacional e 

internacional. É o entendimento da cultura e comportamento social de vários 

povos, assim como da economia dos mesmos. A História permite a nossa 

formação enquanto pessoas e prepara-nos para as responsabilidades futuras a 

nível político e social. (a22) 

História é uma disciplina fundamental para todos os indivíduos poderem ser 

cultos e interessados pela história da humanidade. Desenvolve, em mim, atitude 

crítica, interesse pela atualidade e acontecimentos do mundo inteiro. Permite-me 

ter a perceção de diferentes assuntos atuais e construir interiormente o meu 

próprio ponto de vista face a esses problemas. Complementa bastante a 

inteligência humana e ajuda na comunicação entre diferentes povos. (a23) 

Penso que a História é extremamente fundamental para a formação cívica e 

pessoal de um cidadão. Ao percebermos os acontecimentos passados, os erros 

cometidos e o que funciona ou não, fomentando o sentido crítico, criamos uma 
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nova mentalidade mais sensibilizada para os assuntos políticos, económicos e 

sociais sobre os quais temos de tomar decisões na vida adulta. (a33) 

A História é uma forma de compreender o mundo, o ser humano não só no 

passado, mas também no presente e no futuro. História é perceber a forma como 

as pessoas pensavam e como isso afeta o mundo atual. História é apreciar a arte 

e compreender o seu contexto. É essencial para a boa formação de qualquer ser 

humano. (a40) 

A categoria que alberga mais respostas é a denominada ‘Passado’. Nesta categoria, 

encontram-se respostas muito simplificadas e outras que revelam uma consciência 

histórica num nível mais complexo. Tal como referido anteriormente, as respostas mais 

complexas revelam uma consciência história mais avançada. Desta forma, apresento 

exemplos de respostas que são claramente explicações mais simplistas: “História é o 

nosso passado” (a4); “História é descrever os acontecimentos passados nos séculos 

passados, é mostrar as artes, estudar as guerras.” (a9); “História é o conhecimento do 

mundo em tempos passados.” (a24); “É uma disciplina que diz o que aconteceu no 

passado” (a27); “O que de mais importante aconteceu no passado” (a42); “É o que 

aprendemos do passado” (a52). Já as respostas com um grau de complexidade maior 

foram as seguintes: 

A História para mim é a complicação de várias datas e acontecimentos no tempo 

e espaço, dependendo de país para país, apesar de existir acontecimentos 

mundiais que se deve valorizar mais (a13) 

Para mim a História é muito importante para todos pois permite-nos acesso a 

acontecimentos importantes passados na humanidade. Pois faz nos ver que o ser 

humano evoluiu muito e mudou bastante a todos os níveis ao longo do tempo. 

(a25) 

A História é algo fundamental para a humanidade, pois é importante sabermos o 

que se passou no nosso antepassado. Para além de importante, a História é 

também muito interessante e uma disciplina extremamente interessante e que 

capta a atenção da sociedade. (a30) 



 

114 

 Através desta análise podemos afirmar que existem perceções múltiplas sobre a 

História, a importância e a sua função. Desta forma, é difícil afirmar se essas perceções 

estão erradas ou acertadas. Ainda assim, enquanto (futuro) educador preocupo-me com o 

futuro da educação e, principalmente dos alunos. Neste sentido, é de ressalvar a 

quantidade de elementos da amostra que dão respostas extremamente simplistas, não 

utilizando as práticas e os conhecimentos que adquiriram nas aulas de História, até como 

uma forma de defesa para os mesmos. Importa então refletir por que não o fizeram. Será 

que não sabem o que é a História? Será que não percebem a funcionalidade da História? 

Não tiveram tempo/paciência para escrever no questionário o que realmente pensam? São 

algumas questões que coloco e que não têm resposta imediata. Só o processo de 

auscultação mais frequente e com outros públicos é que poderia permitir tirar ilações mais 

conclusivas. 
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2.6. Apresentação dos resultados do questionário aos professores 

2.6.1. A perceção dos professores sobre as Finalidades da História 

 Neste ponto pretendia-se que os professores deliberassem sobre a importância que 

atribuem às ‘Finalidades da História’ que foram selecionadas. As ‘Finalidades’ e a escala 

de Likert são iguais às apresentadas no inquérito aos alunos, de forma a que se possam 

tecer comparações entre as perceções dos dois “grupos-alvo”. 

Gráfico 31 - Grau de importâncias das finalidades da História segundo os professores (parte 1) 

Relativamente à Finalidade de História ‘Identifica e valoriza nome de agentes 

históricos/acontecimentos importantes’, os professores que compõem a amostra tendem 

a considerá-la “importante’, já que 20 dos elementos optaram pelas opções ‘importante’ 

e ‘muito importante’, num total de 21 professores (mais de 95%). Apenas 1 professor 

selecionou as opções que atribuem uma menor importância (menos de 5%). A opção 

‘importante’ foi a mais selecionada pelos respondentes a este inquérito, registando um 

total de 13 respostas (61,9%). A segunda opção mais selecionada foi a ‘muito importante’, 

com um total de 7 respostas (33,3%). Por último, a opção menos escolhida foi a ‘nada 
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importante’, com apenas 1 resposta (4,8%). Destaca-se, ainda, o facto de os professores 

pertencentes à amostra não selecionarem a opção ‘pouco importante’. 

No que diz respeito à finalidade da História ‘Promove a compreensão de atos, 

maneiras de pensar/agir e acontecimentos que ocorrem no passado no país e no mundo’, 

uma parte significativa da amostra considerou-a como ‘importante’ ou ‘muito importante’ 

(mais de 95%). No lado oposto, apenas 1 professor selecionou uma das opções ‘nada 

importante’ e ‘pouco importante’. A opção mais escolhida pelos professores foi a ‘muito 

importante’ (85,7%). A opção ‘importante’ foi a segunda mais escolhida, ainda que com 

“apenas” 2 respostas (9,5%). A opção ‘nada importante’ foi a menos escolhida, já que 

apenas contabilizou 1 resposta (4,8%). 

Na Finalidade da História ‘Promove a compreensão de atos, maneiras de pensar/ 

agir e acontecimentos que ocorrem hoje (presente) no país e no mundo’, os professores 

respondentes olham para esta Finalidade como de grande importância, pois dos 21 

elementos que perfazem a amostra, 20 selecionaram a opção ‘muito importante’(95,2%). 

Este valor é extremamente relevante, sendo uma das finalidades a que os professores 

atribuem uma maior importância, o que diz muito da perceção e da importância que estes 

acreditam e atribuem à disciplina de História. Em sentido contrário, 1 professor 

considerou esta Finalidade como sendo ‘nada importante’ (4,8%). Nesta alínea, em 

específico, as opções do meio (pouco importante e importante) não foram selecionadas. 

No que diz respeito à Finalidade ‘Promove a compreensão de manifestações 

artísticas e culturais do passado e do presente’, os respondentes que constituem a amostra 

voltaram a atribuir “grande importância” a esta finalidade, já que 20 elementos 

selecionaram as opções ‘importante’ ou ‘muito importante’ (95% da amostra). Em sentido 

oposto, apenas 1 professor decidiu selecionar as opções ‘nada importante’ e ‘pouco 

importante’. Assim sendo, a opção ‘muito importante’ foi a mais respondida 

contabilizando um total de 17 respostas (81%). Seguiu-se a opções ‘importante’, com 3 

respostas (14,3%). Por último, a opção menos escolhida foi a ‘nada importante’ com 1 

resposta (4,8%). Salienta-se o facto de nenhum dos respondentes ter optada pela opção 
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‘pouco importante’. 

Na Finalidade da História ‘Sensibiliza para a preservação do património’, os 

professores voltaram a atribuir uma importância bastante significativa a esta finalidade. 

Tal é percetível pelo facto de 20 em 21 elementos que compuseram a amostra, terem 

selecionado uma das seguintes opções: ‘importante’ ou ‘muito importante’ (mais de 

95%). Tal como vem acontecendo nas Finalidades anteriores, as opções que atribuem 

uma importância diminuta ou nula a esta Finalidade da História são escassas (apenas 1 

elemento selecionou uma dessas duas opções, o que representa menos de 5%). A opção 

mais selecionada pelos professores foi a ‘muito importante’, com um total de 17 respostas 

(71,4%). A opção ‘importante’ foi a segunda mais escolhida com 5 elementos a 

selecionarem-na (23,8%), enquanto a opção ‘nada importante’ foi apenas escolhida por 1 

elemento (4,8%). Já a opção ‘pouco importante’ não obteve qualquer resposta. 

 

Gráfico 32-  Grau de importâncias das finalidades da História segundo os professores (parte 2) 

Relativamente à Finalidade da História ‘Contribui para a educação de um futuro 

cidadão ativo e participativo’, os professores são quase unânimes ao atribuir uma grande 

importância a esta Finalidade. Dos 21 elementos que perfazem a amostra, 20 elementos 
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selecionaram a opção ‘importante’ ou ‘muito importante’ (mais de 95%). Enquanto isto, 

apenas 1 elemento selecionou as opções que atribuem pouca ou nenhuma importância. 

Todavia, importa destacar o elevado número de professores que opta pela opção ‘muito 

importante’ (19 professores), que representa mais de 90% da amostra (90,5%). Seguem-

se as opções ‘importante’ e ‘nada importante’, com apenas 1 resposta cada uma (4,8%). 

No que diz respeito à afirmação ‘Promove a aceitação de práticas e culturas 

diferentes’, é possível afirmar que os professores consideram esta finalidade como sendo 

importante. Tal como tem vindo a ser habitual, 20 elementos da amostra selecionaram as 

opções ‘importante’ ou ‘muito importante’ (mais de 95%). Do mesmo modo, apenas 1 

elemento selecionou as opções que atribuem uma menor ou nenhuma importância. A 

opção ‘muito importante foi a mais selecionada, contabilizando 16 respostas (76,2%). Já 

a segunda opção mais escolhida foi a ‘importante’, que contou com a resposta de 4 

elementos (19%). Por último, a opção ‘nada importante’ contabilizou 1 resposta (4,8%). 

Na Finalidade da História ‘Fomenta atitudes e opiniões críticas sobre realidades 

históricas’, os professores voltam a tomar esta finalidade como importante. Dos 21 

elementos de amostra, tal como tem vindo ser hábito nesta análise, 20 selecionaram as 

opções ‘importante’ e ‘muito importante’ (mais de 95%). No ‘outro lado’, apenas 1 

elementos selecionou a opção ‘pouco importante’ ou ‘nada importante’ (menos de 5%). 

A opção mais escolhida pelos professores foi a ‘muito importante’, que contabilizou a 

resposta de 16 elementos (76,2%). Seguiu-se a opção ‘importante’, com 4 respostas 

(19%). Já a opção menos escolhida foi a ‘nada importante’, com 1 resposta (4,8%). 

Enquanto a opção ‘pouco importante’ não obteve a resposta de nenhum elemento. 

Relativamente à afirmação ‘Reforça a identidade nacional’, os professores voltam 

a considerar importante esta ‘Finalidade da História’. Apesar de se verificar, tal como 

anteriormente, um conjunto de 20 elementos a selecionar as opções ‘importante’ e ‘muito 

importante’, desta vez a opção mais escolhida pelos professores foi a ‘importante’ com 

um total de 12 respostas (57,1%), enquanto a opção ‘muito importante’ registou a resposta 

de 8 elementos (38,1%). A opção ‘pouco importante’ contabilizou apenas a resposta de 1 

elemento (4,8%). A opção ‘nada importante’ não foi selecionada por nenhum 

respondente. 
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Já na afirmação ‘Incentiva a abertura de espírito e a adaptação à mudança’, os 

elementos da amostra consideram-na como uma Finalidade da História importante, já que 

20 dos 21 elementos selecionaram as opções ‘importante’ e ‘muito importante’. Em 

sentido oposto, apenas 1 selecionou a opção ‘pouco importante’ ou ‘nada importante’. A 

opção mais escolhida foi a opção ‘muito importante’, com um total de 15 respostas 

(71,4%). Já a opção ‘importante’ registou 5 respostas (23,8%). Por último, a opção menos 

escolhida foi a ‘nada importante’ (4,8%). Destaca-se, ainda ,o facto de os professores não 

terem selecionado esta opção. 

 

Gráfico 33- Grau de importâncias das finalidades da História segundo os professores (parte 3) 

 Relativamente à Finalidade da História ‘Desenvolve atitudes de autonomia 

pessoal’, os professores consideram-na importante, ainda que tenha “menores níveis de 

importância” face a outras finalidades. Dos 21 respondentes ao questionário, 

relativamente a esta Finalidade, 18 consideraram-na como ‘importante’ ou ‘muito 

importante’ (superior a 4/5 da amostra). Enquanto isso, 3 elementos escolheram a opção 

‘nada importante’ ou ‘pouco importante’ (menos de 15%). A opção mais escolhida foi a 

‘muito importante’, com 12 respostas (57,1%). Seguiu-se a opção ‘importante’, com um 
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total 6 respostas (28,6%). A opção menos escolhida foi a ‘pouco importante’ com a 

resposta de 3 elementos (14,3%). A opção ‘nada importante’ não foi escolhida por 

nenhum dos professores que constituem a amostra.  

 Na Finalidade da História ‘Localiza no espaço e no tempo acontecimentos e 

processos’, os professores indiciam a grande importância que o “tempo” e o “espaço” têm 

na História e no ensino da História, pois 20 dos 21 elementos que constituíram a amostra, 

selecionaram as opções ‘importante’ e ‘muito importante’, ou seja, estas duas opções 

representam mais de 95% da amostra. No extremo oposto, as opções que denotam uma 

menor importância desta finalidade obtiveram a resposta de 1 elemento. A opção mais 

escolhida foi a ‘muito importante’, com um total de 14 respostas, o que representa 66,7% 

da amostra. Seguiu-se a opção ‘importante’, com 6 respostas (28,6%). A opção menos 

escolhida foi a ‘nada importante’, apenas assinalada por 1 elemento da amostra. Revela-

se, ainda, o facto de ninguém ter optado pela opção ‘pouco importante’, à imagem do que 

aconteceu em várias outras alíneas. 

 No que diz respeito à Finalidade da História ‘Promove diferentes formas de 

comunicação escrita, oral e outras’, os respondentes voltaram a atribuíram-lhe uma 

importância considerável. Assim sendo, 19 elementos dos 21 professores que perfazem a 

amostra consideraram a Finalidade ‘importante’ ou ‘muito importante’ (cerca de 90%). 

Apenas dois elementos consideraram que esta Finalidade não é importante. A opção mais 

escolhida pelos respondestes foi a ‘muito importante’, que contabilizou um total de 13 

respostas (61,9%). Logo de seguida, encontra-se a opção ‘importante’, com 6 elementos 

a darem esta resposta (28,6). Seguem-se as opções ‘pouco importante’ e ‘nada 

importante’, com apenas a resposta de 1 elemento para cada uma (4,8% cada). 

 Por último, a Finalidade da História ‘Promove a compreensão sobre os modos 

como se constrói a História enquanto disciplina científica’. Esta também foi considerada 

como importante pelos professores, já que apresentou 20 elementos a selecionarem as 

opções ‘importante’ e ‘muito importante’. Ainda assim, apresentou um menor grau de 

importância, já que, comparativamente com outras Finalidades, tem bastante menos 

elementos a eleger a opção ‘muito importante’. A opção mais escolhida foi a ‘importante’, 

com a resposta de 12 elementos (57,1%). Seguiu-se a opção ‘muito importante’ com um 
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total de 8 respostas (38,1%). Por último, a opção ‘pouco importante’ que apenas foi 

escolhida por 1 respondente (4,8%). 

2.6.2. Os recursos didáticos mais utilizados pelos professores 

 

Gráfico 34 - Grau de utilização de Recursos didáticos por parte dos professores 

Neste ponto, irei proceder à análise dos diferentes recursos didáticos utlizados na 

prática letiva por parte dos professores. O principal interesse, para além de perceber quais 

os recursos mais utilizados pelos professores, reside em comparar os resultados que 

advêm desta análise e compará-los com os resultados referentes aos recursos didáticos 

que os alunos mais gostam. Sendo assim, será que existe alguma relação ou correlação 

entre os recursos mais utilizados pelos professores e os que os alunos mais gostam? 

Através da análise do Gráfico 34, é possível afirmar que o recurso didático mais 

utilizado pelos professores que compõem a amostra em estudo é o ‘documento escrito’. 

Relativamente a esta tipologia, os resultados são bem explícitos, já que nenhum dos 

elementos diz usar ‘raramente’ ou ‘nunca’ os documentos escritos na sua prática letiva. 

Dos 21 professores, 13 afirmam usar ‘sempre’ documentos escritos nas suas aulas, o que 

é um valor significativo, já que representa cerca de 61,9% da amostra. A segunda opção 

mais frequente é a ‘quase sempre’, que contabiliza 6 respostas (28,6%). Por último, 
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encontra-se a opção ‘muitas vezes’ que contempla a resposta de 2 elementos (9,5%).  

 Seguindo a ordem de maior utilização dos recursos didáticos pelos professores em 

estudo, em segundo lugar encontra-se a tipologia ‘imagens’. Relativamente a este tipo de 

recurso didático, tal como acontece nos documentos escritos, nenhum dos professores 

afirma usar ‘raramente’ imagens ou ‘nunca’ usar imagens nas suas aulas. Desta forma, e 

tomando em consideração esta amostra, a utilização de documentos iconográficos parece 

ser prática recorrente nas aulas de História. A opção mais frequente nesta tipologia é a 

‘quase sempre’, com um total de 11 respostas (52,4%). Enquanto isso, as opções ‘sempre’ 

e ‘muitas vezes’ obtiveram 5 respostas cada uma (23,8%). 

 Em terceiro lugar das tipologias mais utilizados encontram-se os ‘recursos 

digitais’. Neste tipo de recurso didático, a quase totalidade dos professores indica utilizar 

‘sempre’, ‘quase sempre’ ou ‘muitas vezes’ (mais de 95% da amostra). No sentido oposto, 

apenas 1 indica utilizar ‘raramente’ (4,8% da amostra), enquanto nenhum elemento da 

amostra indica ‘nunca’ utilizar recursos digitais. A opção que foi mais selecionada pelos 

professores foi a ‘quase sempre’, tendo sido indicado por 10 respondentes (47,6%). 

Seguiu-se a opção ‘muitas vezes’, indicada por 7 professores (33,3%), enquanto 3 

referiram utilizar ‘sempre’ nas suas aulas. 

 Segue-se, na hierarquia de recursos didáticos mais utilizados pelos professores, os 

‘documentários’. No que diz respeito a esta tipologia, é de salientar que as opções 

‘sempre’ e ‘nunca’ não foram selecionadas por nenhum dos elementos da amostra. A 

opção mais frequente foi a ‘muitas vezes’, com um total de 14 professores (66,7%). 

Seguiu-se a opção ‘raramente’, indicada por 4 professores (19%). Por último, 

encontramos a opção ‘quase sempre’ com 3 elementos (14,3%). Tal como é percetível, 

existe uma clara mudança de paradigma nesta tipologia de recursos didático 

comparativamente com a anterior. Até então, as opções ‘sempre’ e ‘quase sempre’ tinham 

um peso mais significativo, algo que já não acontece nesta.  Assim sendo, é possível 

conjeturar que, apesar de utilizados, os documentários já não fazem parte do quotidiano 

da ‘aula de História’ como acontece com os documentos escritos, os recursos digitais ou 

os documentos iconográficos. 
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 O quinto tipo de recurso didático mais utilizado, ou seja, o penúltimo menos 

utilizado dos apresentados para apreciação dos respondentes é o ‘Cinema’. Nesta 

tipologia, as opções extremas ‘nunca’ e ‘sempre’ voltarem a não ser utilizadas pelos 

professores da amostra. Tal como antes explicado, a tendência mudou de forma clara. 

Assim sendo, 14 dos 21 elementos que constituem a amostra referiu utilizar esta tipologia 

de recursos didático ‘muitas vezes’ (66,7%). Seguiu-se, como segunda opção mais 

frequente, a opção ‘raramente’, que contabiliza 6 respostas (28,6%). Por último, a opção 

menos frequente nesta tipologia foi a ‘quase sempre’, que contabilizou a resposta de 1 

elemento (4,8%). 

 O recurso didático menos utilizado pelos professores é a música. Dos 21 

elementos que compõem a amostra, nenhum utiliza ‘sempre’ ou ‘quase sempre’ a música 

na sua prática letiva. “Apenas” 6 professores consideraram utilizar ‘muitas vezes esta 

tipologia e recurso, o que representa 28,6% da amostra. Mais de 2/3 da amostra (15 

elementos) considerou utilizar ‘raramente’ a música enquanto recurso didático nas aulas 

de História. Importante referir que nenhum elemento apontou ‘nunca’ usar este recurso 

na aula. Desta forma, é possível afirmar que a música, enquanto recurso didático, não faz 

parte do quotidiano da praxis letiva dos professores que constituem a amostra. 
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2.6.3. – As atividades letivas mais utilizados pelos professores 

Gráfico 35- Grau de utilização das atividades letivas por parte dos professores 

Relativamente à tipologia de ‘atividades letivas’, é de salientar o facto de nenhum 

dos elementos da amostra não ter considerado utilizar ‘sempre’ uma atividade letiva nas 

suas aulas. Este facto pode, assim, indiciar que os professores tentam variar a sua prática 

letiva, algo que pode ser tomado como positivo. 

Segundos os dados do Gráfico 35, é possível afirmar que a atividade mais utilizada 

pelos professores são os ‘trabalhos individuais’. Dos 21 professores que compõem a 

amostra, 6 afirmaram utilizar quase sempre este tipo de atividade nas suas aulas (28,6%), 

enquanto que 13 afirmaram utilizar ‘muitas vezes’ esta atividade nas suas aulas (61,9%). 

Importa ainda referir, que dois professores afirmaram utilizar ‘raramente’ esta tipologia 

(9,5%). Nenhum dos elementos diz utilizar ‘sempre’ esta atividade, assim como também 

nenhum elemento afirma ‘nunca’ utilizar a mesma. 

As ‘aulas expositivas’ são a segunda tipologia de atividade letiva mais utilizada 

pelos professores da amostra em sala de aula, como é percetível através da análise do 

Gráfico 35. A opção ‘muitas vezes’ é a mais frequente neste tipo de atividade. Assim 

sendo, 12 elementos afirmaram usar muitas vezes aulas expositivas na sua prática 

pedagógica, o que representa mais de metade da amostra (57,1%). Enquanto isso, apenas 
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4 afirmaram utilizar ‘quase sempre’, tal como acontece na opção ‘raramente’ que obtém 

a resposta de 4 elementos, ambos representam 19% da amostra em estudo. Por último, 

importa referir que apenas 1 elementos referem ‘nunca’ usar exposição como estratégia. 

Na hierarquia das atividades letivas mais utilizadas pelos professores em sala de 

aula, segue-se a tipologia ‘trabalhos de grupo’. Relativamente a este tipo de atividade, 10 

elementos da amostra referiram utilizar ‘muitas vezes’, o que representa 47,6%. Enquanto 

isso, apenas 3 respondentes afirmam usar ‘quase sempre’ nas suas aulas este tipo de 

atividades (14,3). Nas opções que indiciam uma prática menos frequente desta tipologia, 

6 elementos da amostra afirmaram utilizar ‘raramente’ (28,6%), enquanto 2 elementos 

referiram ‘nunca usar’ (9,5%). 

A quarta tipologia mais frequente nas aulas de História, segundo os elementos da 

amostra, são os ‘debates’. Relativamente a esta questão, mais de metade dos professores 

(12) referiram utilizar ‘muitas vezes’ esta estratégia em sala de aula, mais concretamente 

57,1% da amostra. Logo de seguida encontra-se a opção ‘raramente’. Neste caso, 9 

elementos da amostra afirmaram utilizar ‘raramente’ esta estratégia. Salienta-se o facto 

de nenhum dos respondentes afirmar utilizar ‘sempre’ ou ‘quase sempre’. Em sentido 

contrário, também nenhum afirmou ‘nunca’ usar. 

Em quinto lugar da hierarquia das atividades mais utilizadas encontram-se as 

‘visitas de estudo’. No que diz respeito a esta atividade, 1 elemento afirmou utilizar ‘quase 

sempre’ as visitas de estudo como estratégia letiva. Já na opção ‘muitas vezes’ existiram 

6 elementos da amostra a afirmar fazê-lo, o que é um bom indicador. Ainda assim, a opção 

mais escolhida foi a opção ‘raramente’, por 13 elementos. Por último, 1 professor afirmou 

‘nunca’ utilizar este tipo de atividade na sua prática letiva. 

A estratégia letiva menos utilizada pelos elementos que compõem a amostra é a 

‘dramatização’. Dos 21 elementos que perfazem a amostra, 14 indicaram utilizar 

raramente esta tipo de atividade letiva, o que representa 2/3 da amostra em estudo 

(66,7%). Os restantes 7 elementos da amostra afirmaram ‘nunca’ utilizar este tipo de 

estratégia na sua prática letiva, ou seja 1/3 da amostra (33,3%). Assim sendo, é possível 

afirmar que esta tipologia de estratégia didática não faz parte do dia-a-dia das aulas de 
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História dos professores da amostra. 

2.6.4. As caraterísticas do ‘Bom professor de História’ segundo os professores 

 

 

Gráfico 36 - As caraterísticas do 'Bom professor' de História segundo os professores (parte 1) 

Relativamente à afirmação ‘O bom professor de História é aquele que expõe a 

informação histórica’ (Gráfico 36), uma parte significativa dos professores tende a 

concordar com a afirmação, já que 12 elementos da amostra escolheram as opções 

‘concordo’ ou ‘concordo fortemente’. Pelo contrário, os professores que optaram pelas 

por ‘discordo fortemente’ ou ‘discordo’ estão em minoria, já que apenas 3 professores 

optaram por selecionar uma destas duas opções. Olhando de forma mais pormenorizada, 

a opção ‘concordo’ foi a mais escolhida pelos respondentes, contabilizando 11 respostas 

(51,4%). Logo de seguida, encontra-se a opção ‘nem concordo nem discordo’, com 6 

respostas (28,6%).  A opção ‘discordo’ foi a terceira mais escolhida (2 repostas, que 

correspondem a 9,5%). As opções menos escolhidas foram a ‘discordo fortemente’ e a 

‘concordo fortemente’ e contemplaram a resposta de 1 professor (cada um representa 

4,8% da amostra).  

 No que diz respeito à afirmação ‘O bom professor de História é aquele que utiliza 

o manual’, mais de metade dos professores revela concordar. Dos 21 elementos que 
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constituem a amostra, 13 elementos afirmaram ‘concordar’ ou ‘concordar fortemente’ 

com a afirmação, o que representa cerca de 60% da amostra. Apenas dois professores 

optaram por selecionar as opções que denotam não estar de acordo. Desta forma, 10 

professores afirmaram estar de ‘acordo’ com esta caraterística do ‘bom professor de 

História’ (47,6%), sendo esta a opção mais frequente. A opção ‘nem concordo nem 

discordo’ foi a segunda opção mais escolhida, com um total de 6 respostas (28,6%). 

Enquanto isso, 3 professores afirmaram ‘concordar fortemente’ (14,3%). Por último, a 

opção ‘discordo’ teve a resposta de 2 elementos da amostra (9,5%), sendo assim a opção 

menos selecionada. Importa ainda referir o facto de nenhum respondente ter selecionado 

a opção ‘discordo fortemente’. 

 No que diz respeito à afirmação ‘O bom professor de História é aquele que ensina 

os modos como se constrói a História’, a grande maioria dos respondentes ao questionário 

optou por selecionar as opções ‘concordo’ e ‘concordo fortemente’. No sentido oposto, 

nenhum dos elementos afirmou ‘discordar’ ou ‘discordar fortemente’ da mesma 

afirmação. A opção ‘concordo’ foi a opção mais escolhida pelos professores, tendo sido 

selecionada por 14 elementos da amostra, que representam 66,7%. Seguiu-se a opção 

‘concordo fortemente’ que foi escolhida por 5 elementos (23,8%). Em “ultimo lugar”, a 

opção ‘nem concordo nem discordo’ foi a menos escolhida, tendo apenas a resposta de 2 

elementos. 

 Já na afirmação ‘O bom professor de História é aquele que se preocupa com as 

competências de leitura, escrita e oralidade’, os professores, na sua totalidade, escolheram 

as opções que estão de acordo com esta afirmação, ou seja, todos os elementos da amostra 

escolheram as opções ‘concordo’ ou ‘concordo fortemente’. A opção ‘concordo’ foi a 

mais escolhida, por 16 dos 21 professores da amostra, o que representa 76,2% da amostra. 

Os outros 5 elementos afirmaram ‘concordar fortemente’ com a afirmação e representam 

23,8% da amostra. 

 Relativamente à afirmação ‘O bom professor de História é aquele que tem em 

atenção as personalidades dos alunos’, a generalidade dos professores tende a estar de 

acordo com a afirmação, pelo que, dos 21 elementos da amostra, 20 escolheram as opções 

‘concordo’ ou ‘concordo fortemente’. Destaca-se, ainda, o facto de nenhum dos 
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elementos ter selecionado as opções ‘discordo’ ou ‘discordo fortemente’. A opção 

‘concordo’ foi a mais escolhida, tendo sido a opção de 17 professores (81%).  Já a opção 

‘concordo fortemente’ contabiliza um total de 3 respostas 14,3%), sendo a segunda mais 

escolhida. A opção menos escolhida foi a ‘nem concordo nem discordo, apenas 

selecionada por 1 elemento (4,8%). 

 Relativamente à afirmação ‘O bom professor de História é aquele que valoriza os 

conhecimentos históricos já adquiridos ou em outras disciplinas’, a totalidade dos 

professores concordou com esta afirmação, já que os 21 elementos selecionaram, apenas, 

as opções ‘concordo’ e ‘concordo fortemente’. A opção ‘concordo’ foi a mais escolhida 

representando cerca de 4/5 da amostra (81%), ou seja, foi escolhida por 17 elementos. 

Enquanto isso, a opção ‘concordo fortemente’ foi “apenas” escolhida por 4 respondentes 

(19% da amostra). 

 

 

Gráfico 37- As caraterísticas do 'Bom professor' de História segundo os professores (parte 2) 

 Na afirmação ‘O bom professor de História é aquele que usa vários tipos de fontes 

para que os alunos compreendam a História’, os professores consideram ser esta uma 

caraterística do ‘bom professor de História. Esta conclusão advém do facto de todos os 
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21 professores que constituem a amostra terem optado pelas opções ‘concordo’ e 

‘concordo fortemente’. Assim sendo, a opção mais escolhida foi a ‘concordo fortemente’, 

com 17 respostas, o que representa mais de 4/5 da amostra (81%). Os outros 4 elementos 

selecionaram a opção ‘concordo’ e representam 19% da amostra. 

 Relativamente à afirmação ‘O bom professor de História é aquele que promove 

nos alunos o desenvolvimento de competências de crítica’, os professores voltam a estar 

“totalmente” de acordo ao considerar esta ‘caraterística’ como importante no bom 

professor de História. Assim, os 21 elementos que constituem a amostra optaram por 

selecionar as opções ‘concordo’ e ‘concordo fortemente’. A opção ‘concordo fortemente’ 

foi a mais escolhida, já que 19 professores optaram por selecioná-la como resposta a esta 

alínea, tal representa 85,7% da amostra. Os outros 3 elementos selecionaram a opção 

‘concordo’ (14,3%). 

 Já na afirmação ‘O bom professor de História é aquele que se preocupa com a 

avaliação’, 4/5 dos respondentes considera concordar com a afirmação, já que 

selecionaram as opções ‘concordo’ e ‘concordo fortemente’ (90,5%). Ainda assim, 

nenhum dos professores que fazem parte do estudo optou por selecionar as opções 

‘discordo’ ou ‘discordo totalmente’. Desta forma, a opção mais escolhida foi a 

‘concordo’, com um total de 17 respostas (81%). Seguem-se as opções ‘concordo 

fortemente’ e ‘nem concordo nem discordo’, cada uma com a resposta de 2 professores 

(9,5% cada uma). 

 No que diz respeito à afirmação ‘O bom professor de História é aquele que se 

preocupa em cumprir o que foi planeado’, os respondentes ao questionário dividem-se na 

sua opinião, ainda que a maioria concorde com esta “caraterística”, visto que 11 

elementos selecionaram as opções ‘concordo’ e ‘concordo fortemente’. Desta forma, a 

opção ‘concordo’ foi a mais escolhida, contabilizando a resposta de 11 professores 

(47,6%). Seguiu-se a opção ‘nem concordo nem discordo’, com um total de 9 respostas 

(42,9%). Por último, as opções ‘discordo’ e ‘concordo fortemente’, ambas com 1 resposta 

(4,8% cada uma). 

 Na afirmação ‘O bom professor de História é aquele que adapta os seus planos às 
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intervenções, sugestões e interesses dos alunos’, a quase totalidade dos respondentes está 

de acordo com a afirmação. Como é visível através do Gráfico 37, 19 elementos optaram 

pelas opções ‘concordo’ e ‘concordo fortemente’, representando assim mais de 90% da 

amostra. Em sentido contrário, as opções ‘discordo’ e ‘discordo fortemente não foram 

selecionadas. A opção mais escolhida pelos professores nesta alínea foi a ‘concordo’, com 

um total de 10 respostas (47,6% da amostra), enquanto a opções ‘concordo fortemente’ 

foi selecionado por 9 respondentes (42,9%). Já a opção ‘nem concordo nem discordo’ foi 

selecionada por “apenas” 2 elementos (9,5%). 

 Por último, relativamente à afirmação ‘O bom professor de História é aquele que 

se preocupa em saber resolver as dúvidas dos alunos’, a totalidade da amostra está de 

acordo com esta caraterística. Tal é visível pelo facto de os 21 elementos terem optado 

por selecionar apenas as opções ‘concordo’ e ‘concordo fortemente’. A opção mais 

escolhida foi a ‘concordo fortemente’ com um total de 15 respostas (71,4%), enquanto 

que a opção ‘concordo’ apenas foi selecionada por 6 elementos (28,6%). 

2.6.5. – O significado da disciplina de História no currículo do Ensino Básico e do 

Ensino Secundário 

Nesta parte do questionário aos professores foi incluída uma questão aberta com 

duas alíneas. Esta foi pensada com o intuito dos professores poderem refletir e escrever 

sobre o impacto da disciplina de História, seja no ensino básico ou no ensino secundário. 

O objetivo era, portanto, dar azo a que os professores expusessem e refletissem sobre a 

disciplina, mas também sobre sistema educativo português. As respostas a esta questão 

acabam por demonstrar, de uma forma mais genuína, a perceção dos professores sobre a 

disciplina de História, mas também sobre o currículo do sistema educativo português. 
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Gráfico 38 - O significado da disciplina de História no currículo do Ensino Básico e Secundário 

 Esta questão de resposta aberta continha duas alíneas. Foram, assim, criadas 4 

categorias que cobrem as respostas dadas pelos professores. Relativamente ao Ensino 

Básico, a categoria com mais respostas foi a ‘Compreensão do Mundo atual/ Preparação 

para o futuro’ com um total de 8 respostas. Seguiu-se a opção ‘Formação e 

desenvolvimento enquanto cidadão’ com um total de 6 respostas. Enquanto a categoria 

contou com a resposta de 5 professores. Por último, na categoria ‘Formação identidade 

nacional’ apenas se enquadrou a resposta de 1 elemento. 

No que diz respeito à categoria ‘Formação e desenvolvimento enquanto cidadão’, existe 

um conjunto heterogéneo de respostas, ainda que todas reflitam sobre o mesmo aspeto. 

De uma forma geral, os professores consideram que a disciplina de História permite 

‘formar cidadãos mais ativos’, assim como a ‘construção de saberes e valores de caráter 

humanista com base na igualdade e na justiça social’. Nesta categoria, destacam-se as 

seguintes respostas que são, na minha opinião, as que melhor expressam a opinião dos 

professores nesta categoria: 

É essencial na formação geral dos alunos e na perceção mundo atual enquanto 

cidadão ativo e consciente das suas opções e opiniões. (p9) 
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A disciplina deveria ter um papel fundamental a vários níveis, de modo a 

promover o desenvolvimento integral do aluno e futuro cidadão ativo. No entanto, 

essa intensão é meramente teórica, pois temos assistido à perda de importância 

da disciplina no currículo do terceiro ciclo. (p13) 

É uma disciplina basilar e essencial para a formação de um cidadão pleno dos 

seus direitos e deveres. (p15) 

 Relativamente à categoria ‘Compreensão do Mundo atual/Preparação o Futuro’, 

os professores consideram, de uma forma geral, que a disciplina de História é 

“fundamental para a compreensão do mundo” e para a “valorização da relação 

passado/presente”. Ainda que exista um grau de heterogeneidade elevado, estas ideias 

estão presentes na maioria das mesmas. Assim sendo, passo a destacar as respostas mais 

completas e que fundamentam melhor o seu ponto de vista: 

É fundamental, pois sem ela não haveria continuidade do património da 

Humanidade, dos desafios enfrentados pelo ser humano nem valorização da 

relação passado/presente. (p3) 

Permite a aquisição de conceitos, como diacronia e sincronia; fornece uma visão 

genérica da evolução do Homem e das civilizações; garante um melhor 

conhecimento e compreensão do mundo atual. (p11) 

A disciplina de História permite-nos obter maior cultura geral, olhar para o 

passado e seus acontecimentos e, com essa "luz" analisar o presente; projetar o 

futuro, descartando o que não interessa aproveitando o que for pertinente e 

melhorar o que for válido. (p16) 

Permite aos alunos contextualizar o seu passado, as escolhas futuras e é uma 

disciplina transversal na medida em que aplica várias competências com a 

leitura, a escrita, a capacidade de síntese e de interpretação (p.17). 

 Já na categoria ‘Formação da identidade nacional’, apenas a resposta de um 

professor se adequa a esta categoria, aliás a categoria é criada por causa da resposta deste. 

Esta refere a importância da disciplina de História para a criação e formação de identidade 
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nacional. Desta forma, a disciplina de História tem como maior “funcionalidade” a 

criação dessa mesma identidade (Essencial para a construção da identidade nacional 

p7). 

 Por último, a categoria ‘Papel importante’ no sistema educativo’. Nesta categoria 

estão englobadas as respostas dos professores que indiciam a importância da disciplina 

de História para os alunos e para o sistema educativo. Importa destacar, que a maioria das 

respostas que entram nesta categoria são respostas básicas, que apenas referem o seguinte: 

‘Importante’, ‘muito importante’ ou ‘muito importante, mas pouco valorizado’. 

Relativamente ao ensino secundário, os resultados são ligeiramente diferenciados. 

A categoria em que mais respostas se enquadraram foi a ‘Formação e desenvolvimento 

enquanto cidadão’, contabilizando-se a resposta de 9 elementos da amostra. A segunda 

categoria mais representada foi a ‘papel importante no sistema educativo’ com 7 

respostas. Segue-se a categoria da ‘Compreensão do Mundo Atual/ Preparação para o 

futuro’ com 4 respostas. Por último, a categoria que menos respostas se enquadram é a 

‘formação da identidade nacional’, com apenas 1 resposta. 

 Na categoria ‘Formação e desenvolvimento enquanto cidadão’, as principais 

ideias acabam por ser as mesmas que foram enunciadas, anteriormente, para o ensino 

básico. O ‘desenvolvimento de competências de crítica’, a importância da História numa 

‘sociedade em crise, em perda acelerada dos seus valores’ são algumas das ideias que são 

enumeradas para o ensino secundário e que não tinham sido utilizadas anteriormente no 

ensino básico. Passo a destacar algumas das respostas dos professores, que transmitem de 

uma forma mais assertiva as mensagens desta categoria: 

A valorização das Ciências Humanas e da disciplina de História reveste-se de um 

significado cada vez mais importante numa sociedade em crise, em perda 

acelerada de valores, demasiado centrada numa evolução tecnológica acelerada, 

que perde a noção do indivíduo e do percurso construído pela Humanidade ao 

longo do tempo. Sem uma visão global e integrada da História das Civilizações 

entramos num caminho perigoso, redutor do espírito e do engenho que distingue 

as capacidades humanas. (p3) 
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Permite a aquisição de espírito crítico; promove o desenvolvimento de valores 

como a tolerância e a alteridade; forma agentes/cidadãos ativos na realidade 

pluridimensional e complexa do presente e do futuro. (p11) 

Para além dos mencionados anteriormente posso ainda referir a análise social, 

política e económica da atualidade ou uma posição crítica acerca das diferentes 

sociedades tendo em conta valores democráticos ou de dignidade humana.  (p14) 

 Já na categoria ‘Compreensão do Mundo Atual/ Preparação para o futuro’, os 

professores expressam algumas das ideias que já tinham mencionado para o ensino 

básico. Importa assim, realçar as seguintes respostas: 

   Os objetivos da disciplina são aqui idênticos ao do ensino básico, mas diria que 

permite a estes alunos uma visão do mundo e ferramentas para trabalhar noutras disci-

plinas. Reconheço que a este nível se colocam questões como para que serve a História?; 

em que é que eu posso aplicar isto na minha vida futura? (p17) 

 A História deve ser um ponto de referência, através do estudo e da compreensão 

do passado, pretende-se explicá-lo, possibilitando uma reflexão sobre a realidade e, a 

partir dessa análise, transformá-la. Deve ser sempre o ponto de partida para a interação 

com o presente (p19). 

 No que diz respeito à categoria ‘Formação da identidade nacional’, a ideia defen-

dida no ensino básico volta a ser defendida para o ensino secundário. A novidade no 

ensino secundário para pela defesa da ‘consolidação da identidade nacional’. 

 Por último, na categoria ‘papel importante no sistema educativo’, os professores 

destacam a importância desta disciplina para os alunos que querem prosseguir estudos na 

área, mas também o facto de não lhe ser atribuída a importância que a disciplina deveria  

ter. Destacam-se as seguintes respostas nesta categoria: 

É importante como uma especialização para alunos interessados em prosseguir 

estudos na área e seria importante a nível geral, permitindo a abordagem de te-

mas de forma mais aprofundada, o que não é possível na básico devido à faixa 

etária dos alunos. (p9) 
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Apesar de ser a disciplina específica do curso de Humanidades, considero que 

isso não lhe confere a importância que deveria ter, dados os constrangimentos 

que a limitam. (p.13) 

2.6.6.  Os constrangimentos ao exercício da profissão docente (disciplina de História) 

 

Gráfico 39 - Categorias dos constrangimentos para a profissão docente (História) 

 Nesta questão de resposta aberta foi pedido aos professores para enumeram os 

constrangimentos ao exercício da docência, com especial enfoque na disciplina de 

História. Desta forma, os professores enumeram aqueles que consideravam ser esses 

mesmo entraves. Tal como seria de esperar, enquanto alguns apenas referiram 1 

constrangimento, outras designaram vários. Os dados apresentados no Gráfico 39 

mostram as categorias elaboradas depois de contactar com os aspetos definidos pelos 

vários professores. O processo de categorização não se revelou muito difícil, já que os 

aspetos apresentados não foram muito variados e muitos professores optaram por 

mencionar apenas um constrangimento. 
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 O constrangimento mais vezes referido pelos professores foi a reduzida carga 

horária da disciplina de História (10 professores referiram este aspeto). Tal deve-se 

sobretudo à disciplina de História no Ensino Básico. As últimas reformas curriculares 

provocaram um encurtamento nas áreas das ciências sociais e humanas, o que provocou, 

como é evidente, uma redução das horas de História. O reduzido número de horas no 

ensino básico foi sentido ao longo do ano de estágio, já que a orientadora cooperante tinha 

atribuída uma turma do 7.º ano. Assim sendo, apenas tínhamos um bloco semanal de 90 

minutos com esta turma, o que é francamente pouco. Com a preocupação de se cumprir 

o programa, muitas vezes optou-se por não aprofundar alguns conteúdos. 

 Os ‘currículos extensos’ foram o segundo constrangimento mais referido pelos 

professores de História (8 professores mencionaram este aspeto).  Esta queixa tem vindo 

a ser perpetrada pelos professores de História, ao longo dos últimos anos. As 

Aprendizagens Essenciais vêm tentar aliviar esse peso, por exemplo no Ensino 

Secundário, onde os programas são extensíssimos. Na verdade, as Aprendizagens 

Essenciais não vêm reduzir conteúdos, nem simplificar os mesmos, mas sim sinalizar os 

aspetos mais importantes, mostrando onde os professores devem reforçar as suas 

atenções. 

 Segue-se a ‘desvalorização das ciências sociais e humanas’. Este constrangimento 

acaba por estar diretamente relacionado com a redução do número de horas. Está 

subentendido que, reduzindo-se o número de horas das disciplinas das ciências sociais e 

humanas, com História à cabeça, existe uma desvalorização das mesmas. Aliás, várias 

são as notícias e artigos de opinião que dão conta da maior redução de horas da disciplina 

de História no início do ano letivo 2019/20204. A flexibilização curricular e a autonomia 

que as escolas adquiriam vieram agravar, em alguns casos, a situação precária da História 

e das ciências sociais e humanas. Desta forma, é necessário estar atento a esta situação. 

 A ‘falta de empenho dos alunos’ e o ‘número elevado de alunos por turma’ são os 

constrangimentos que se seguem na ordem dos mais referidos. Relativamente ao 

                                                           
4 https://www.publico.pt/2019/09/10/p3/cronica/nao-matem-a-historia-1885970 
 

https://www.publico.pt/2019/09/10/p3/cronica/nao-matem-a-historia-1885970
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primeiro, este problema pode estar relacionado com os alunos, mas também com o 

professor. Cabe a este, procurar métodos de ensino alternativos para cativar os alunos. Os 

alunos não são sempre iguais, e o que agrada a uns pode não agradar a outros. O que é de 

senso comum, é que os alunos estão mais predispostos para coisas que gostam. Assim 

sendo, é procurar um equilíbrio, de forma a cativar os alunos o máximo possível. No que 

diz respeito à segunda, o número de alunos na escola pública atingiu níveis muito altos 

nos últimos anos, ainda que o mesmo tenha tendência a reduzir. O elevado número de 

alunos provoca que seja mais difícil ao professor personalizar de novo o trabalho a 

desenvolver pelo mesmo, o que pode prejudicar a aprendizagem dos estudantes. 

 A seguir encontramos os ‘Exames Nacionais’ como um constrangimento à 

docência. Este aspeto tem sido amplamente debatido e tem tido algum impacto nos meios 

de comunicação social. Na minha opinião, os Exames provocam um sentido de ansiedade 

nos alunos, mas também nos professores do Ensino Secundário. O facto de os Exames 

Nacionais servirem de prova de ingresso ao Ensino Superior provoca um grande alvoroço 

e cobertura mediática sobre os mesmo. Assim sendo, o foco não está no desenvolvimento 

e na aquisição de competências essenciais à vida futura dos alunos, mas sim na aquisição 

de conhecimentos. Em muitos casos, os alunos não aprendem os conteúdos, mas são, sim, 

programadas para resolverem exames nacionais. 

 Por último, as categorias ‘dificuldades com as TIC’, ‘indisciplina’ e ‘burocracia 

administrativa’. Cada uma delas, foi apenas apresentada por 1 elemento dos professores. 

A ‘indisciplina’ é, em alguns casos, um grave problema a resolver, muitas vezes 

relacionada com o contexto em que a escola está inserida. A ‘burocracia administrativa’, 

que tem aumentando ao longo do tempo, é também um aspeto amplamente debatido e que 

desagrada à maioria do professorado. Por último, as dificuldades com as TIC denotam 

que existe um desinvestimento, por parte de alguns professores, na sua formação 

contínua. As TIC representam o ‘presente’, sendo difícil fugir delas. Aliás, devem ser 

rentabilizadas ao máximo pelo professor, de forma a diversificar os recursos utilizados. 
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Considerações finais 

É chegado o momento de refletir sobre o trabalho que foi desenvolvido ao longo do 

ano de estágio e que está vertido nas páginas que antecedem estas. Não foi um caminho 

fácil, nem uniforme, mas foi o caminho possível. Ainda assim, acredito que concretizei 

os principais objetivos a que me propus no início desta demanda. Este trabalho tem como 

finalidade dar enfoque aos alunos, mas também aos professores, grupos centrais de 

qualquer sistema educativo e que têm uma relação quase simbiótica, pois “misturam-se” 

dentro de um mesmo espaço – a sala de aula. Os objetivos que norteavam este relatório 

assentavam, principalmente, em perceber o que pensam professores e alunos sobre o 

Ensino da História, se as perceções de ambos têm aspetos comuns e próximo, ou se, pelo 

contrário, existem aspetos diferenciados e, por isso, perceções diferentes. 

A História e o seu ensino sempre tiveram um lugar de relevo no sistema educativo, 

tal como é visível no ponto dedicado a essa questão no Enquadramento Teórico. A 

História foi, em muitas circunstâncias, encarada como ‘inculcadora’ das ideias e dos 

ideais dos diferentes regimes políticos. Esta ideologização do Ensino da História teve, 

principalmente, destaque durante o período do Estado Novo, quando a disciplina esteve 

ao serviço do regime. Não sendo esse aspeto o busílis do relatório, dá o mote para aquilo 

que constituiu o seu conteúdo.  

Que História é hoje ensinada na escola? Como é que ela é ensinada? A História 

continua a ser uma disciplina importante na atualidade? Como deveria ser o ensino da 

História? Os investigadores que citei no ponto 1.2. A História e o Ensino da História: 

Porquê? Para quê?, afirmam que a História tem ou, pelo menos, deveria ter um papel de 

primazia no sistema educativo. Não que a História seja uma disciplina “superior” a todas 

as outras, mas sim pelas potencialidades que ela pode ter para a aprendizagem dos alunos, 

que outras não conseguem de forma tão direta. A História tem a “vantagem” de trabalhar 

com os ‘Homens’, de os alunos aprenderem a evolução do Homem e das descobertas que 

mudaram a vida de milhares de pessoas, mas também tem o “outro lado da moeda” – a 

escravatura, a tentativa de extermínio em massa de determinadas raças, a destruição, a 

guerra. Nesta perspetiva, a disciplina de História pode dar uma “bagagem” diferente. 
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Bagagem essa que pode ser importante para o dia-a-dia do aluno. Tal como defende 

Alves, “o conhecimento do passado é um substituto da experiência; é um alargamento da 

experiência vivida; é uma introdução ao possível, ao provável, ao humano. Este sentido 

deve ajudar a saber ouvir os outros, a agradecer a partilha de experiência, a compreender 

que há outros valores, a evitar um sentido unívoco da vida, a garantir uma maior 

disponibilidade que evite o permanente atrito entre gerações (2016, p.19). Tomando em 

consideração esta ideia, a História tem um papel fundamental na formação cívica do 

aluno. Neste sentido, a História ajuda a formar um cidadão com consciência crítica e 

capaz de intervir na sociedade atual, percebendo o Mundo que o rodeia, com todos os 

problemas que lhe estão subjacentes, desde questões políticas, culturais, étnico-raciais ou, 

por exemplo, ambientais. Ou seja, um cidadão que é capaz de se colocar no lugar do outro, 

livre de preconceitos e disposto a trabalhar e lutar por um Mundo melhor.  

Relativamente aos questionários aplicados, existem sempre algumas preocupações 

que aqui devem ser novamente reforçadas, já que acredito que acabem por ser uma 

limitação dos mesmos. O tamanho do questionário aos alunos foi desde o início a minha 

grande preocupação. O facto de este ser muito grande, podia provocar nos alunos o 

sentimento de rejeição, pelo que tentei que este não fosse muito grande. Ainda assim, 

pelo facto de ser a base do relatório, as dimensões do mesmo eram consideráveis, o que 

levou alguns alunos “queixarem-se”. Por outro lado, a atitude dos alunos perante o 

questionário também me deixou preocupado e acredito que possa ter influenciado as 

respostas dos mesmos. Tendo-lhes sido explicado que o questionário seria utilizado para 

o Relatório de Estágio, os alunos podem ter respondido não aquilo que pensavam, mas 

sim aquilo que seria mais correto dizer. Estas questões já não se levantaram com o 

questionário aplicado aos professores. 

De uma forma geral, os alunos consideram estar satisfeitos com a disciplina de 

História. Esse facto, pode ajudar a explicar os resultados obtidos nos pontos que se 

seguiram e que estão relacionados com as ‘Finalidades da História’. Ainda que muitas 

dessas finalidades sejam quase unânimes dentro da comunidade académica e científica 

ligada à História e ao seu Ensino da História, os graus de concordância foram bastante 

altos em, praticamente, todas as finalidades, algo que é considerável. Importa acrescentar 
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que não se verificaram grandes discordância entre o que é defendido por alunos do 7.º 

ano e alunos do 11.º ano. Neste sentido, as perceções dos alunos vão ao encontro do que 

é defendido pelos professores. Também estes atingiram níveis de concordância bastante 

elevados. É possível, assim, concluir que, para alunos e professores, a História representa 

um conjunto muito amplo de Finalidades: questões científicas, metodológicas ou cívicas, 

entre outras tantas.  

No que diz respeito aos ‘Recursos didáticos’, as conclusões já não são assim tão 

lineares, ou seja, não existe uma total concordância entre professores e alunos. As 

questões relacionadas com os recursos didáticos tinham pontos de partida diferentes – aos 

alunos pedia-se que indicassem os recursos que apreciavam, enquanto aos professores os 

recursos que mais utilizavam. Assim sendo, pretendia-se perceber se existia ou não uma 

relação entre os recursos apreciados pelos alunos e os mais utilizados pelos professores. 

Se ordenarmos as tipologias de recursos didáticos mais apreciados pelos alunos, obtemos 

o seguinte resultado: cinema; imagens; música; recursos digitais; documentários; 

documentos escritos. Se ordenarmos as tipologias de recursos didáticos mais utilizados 

pelos professores, o resultado é o seguinte: documentos escritos, imagens, recursos 

digitais, documentários, cinema, música. A análise dos resultados demonstra que não 

existe, na maioria dos casos, uma relação entre os recursos mais apreciados pelos alunos 

com os mais utilizados pelos professores. Aliás, é interessante verificar, por exemplo, que 

o recurso mais utilizado pelos professores (documentos escritos), é precisamente o menos 

apreciado pelos alunos. O caso do Cinema também é um bom exemplo, já que é o recurso 

mais apreciado pelos alunos, mas um dos menos usados pelos professores. O mesmo 

acontece com a ‘Música’, que é o terceiro recurso mais apreciado pelos alunos, mas o 

menos utilizados pelos professores. Ainda assim, no caso das ‘imagens’, parece existir 

essa relação, já que é o segundo recurso didático mais apreciado pelos alunos e, também, 

o segundo mais utilizado pelos professores. 

Relativamente às ‘atividades letivas’, os resultados assemelham-se aos registados 

nos ‘recursos didáticos’. Tal significa que não existe uma total concordância entre as 

‘atividades letivas’ mais apreciadas pelos alunos e as mais utilizadas pelos professores. 

A ordem de preferência dos alunos relativamente às atividades letivas é a seguinte: visitas 
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de estudo, dramatização, trabalho de grupo, aula expositiva, debates e trabalhos 

individuais. Enquanto que a ordem das tipologias de atividades letivas mais utilizadas 

pelos professores é a seguinte: trabalhos individuais, aulas expositivas, trabalhos de 

grupo, debates, visitas de estudo e dramatização. A análise dos resultados demonstra que 

não existe, na maioria dos casos, uma relação entre as atividades letivas mais apreciadas 

pelos alunos e as mais utilizadas pelos professores. Por exemplo, a ‘visita de estudo’ e a 

‘dramatização’ são as duas atividades mais apreciadas pelos alunos, no sentido oposto 

estas duas tipologias são precisamente as menos utilizadas pelos professores. Apenas as 

aulas expositivas e os trabalhos de grupo se assemelham enquanto atividades apreciadas 

pelos alunos e utilizadas pelos professores.  

Nas caraterísticas do ‘Bom professor de História’, alunos e professores revelam 

concordar com quase todos as caraterísticas que foram colocados. É possível, desta forma, 

concluir que o Perfil do ‘bom professor de História’ é semelhante para professores e 

alunos. Todavia, ao olhar-se para as 4 caraterísticas que tiveram níveis mais altos de 

concordância, verifica-se que alunos e professores ressalvam caraterísticas diferentes. 

Para os alunos, as caraterísticas mais importantes do Bom professor de História são as 

seguintes: o professor que se preocupa em resolver as dúvidas dos alunos, o que usa várias 

tipos de fontes, o que ensina o modo como se constrói a História e aquele que se interessa 

em desenvolver as competências de leitura, oralidade e escrita. Já o Bom professor de 

História, segundo os professores, é aquele que: promove nos alunos as competências de 

crítica; valoriza os conhecimentos históricos já adquiridos ou em outas disciplinas; que 

tem em atenção a personalidade dos alunos; e aquele que se preocupa em resolver as 

dúvidas dos alunos. Tal como se pode atestar, apenas a caraterística relacionada com a 

resolução das dúvidas dos alunos é considerada quer por professores quer por alunos. 

O último aspeto do estudo e, por sua vez, dos questionários tinham objetivos 

diferentes para professores e alunos. Aos alunos foi-lhes perguntado o significado da 

História. Enquanto no que concerne aos professores, as questões relacionavam-se com o 

papel da História nos currículos e os constrangimentos que existem à profissão docente, 

em especial na disciplina de História.  

Relativamente aos alunos, as respostas que apresentaram dão neste tópico são 
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bastante diversificadas, o que é demonstrativa das diferentes ideias e perceções que os 

mesmo têm sobre a História. Os alunos encaram a História de diversas formas. Segundo 

as posições que estes defendem, a História pode ser vista como uma disciplina escolar, 

mas também como algo que já passou e que está no passado. Outros definem a História 

como uma ciência, valorizando assim os métodos e procedimentos científicos. Numa 

outra perspetiva, um grupo de alunos foca-se na História como a interligação entre 

passado, presente e futuro. A conceção destes alunos reflete sobre a influência que o 

passado exerce sobre o presente, ou seja uma reflexão sobre os erros do passado na 

preparação de um Mundo e de um futuro melhor. 

Revelaram-se nesta questão algumas diferenças na consciência histórica dos alunos. 

Enquanto alguns expressaram o seu ponto de vista, de uma forma aprofundada e reflexiva 

sobre a História, outros limitaram-se a dizer a “primeira coisa que lhes veio à cabeça”. 

Desta forma, os alunos não refletiram sobre o papel ou a importância da História na 

sociedade ou para eles. Contudo, é de ressalvar aqueles alunos que exprimiram o seu 

ponto de vista e que se esforçaram para desenvolver uma resposta que acrescentasse valor 

a esta questão e à reflexão geral sobre a importância da disciplina.  Nas palavras de Pais, 

“a História não tem um sentido independente daquele que os indivíduos lhe dão […], o 

que está presente na consciência histórica é fruto de múltiplas representações. São essas 

representações que dão sentido à História.” (1999, p.1). 

Relativamente ao último aspeto dos questionários aos professores, os mesmos 

consideram e olham para a disciplina de História como disciplina fundamental do sistema 

educativo, já que contribui de forma determinante para a formação cívica dos alunos. Para 

além disso, os professores destacam o facto de ser essencial para a compreensão do 

presente e para a preparação do futuro. Quando confrontados com os constrangimentos à 

docência e ao ensino da História, estes destacam a baixa carga horária que a disciplina de 

História tem (principalmente no ensino básico) e que tem vindo a ser reduzida, mas 

também destacam os extensos programas que não permitem o desenvolvimento de 

competências. De uma maneira geral, é possível depreender das respostas dos professores 

que estes sentem existir uma desvalorização crescente da disciplina de História. É 

importante relembrar as palavras de Nóvoa, principalmente para aqueles que 
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subalternizam a importância da História, “a História não serve para nada, a não ser para 

pensar. E isto é tudo” (2015, p.212). 

 Em suma, podemos considerar que a perceção dos alunos e professores sobre o 

ensino de História é bastante densa, já que apresenta aspetos heterogéneos, mas também 

homogéneos. Destaca-se que, relativamente a questões do foro mais teórico, as perceções 

de alunos e professores sejam mais próximas, ou seja, mais homogéneas, como são 

exemplo as Finalidades da História. Por outro lado, nas questões mais práticas, ou seja, 

do dia-a-dia da prática pedagógica, as diferenças são mais prementes, já que os recursos 

didáticos e estratégias de aprendizagem mais apreciados pelos alunos não correspondem 

aos mais utilizados pelos professores. Aliás, em vários casos são mesmo inversos. Na 

minha opinião, é necessário um maior diálogo entre professores e alunos no sentido de 

todos poderem expor os seus pontos de vista, de modo a que o processo de ensino-

aprendizagem seja mais profícuo. 

 Importa, agora, tentar apontar as limitações do estudo pistas para futuras 

investigações. Relativamente às limitações que este trabalho apresenta, estas relacionam-

se essencialmente com alguma da incapacidade que tive em proceder a uma análise mais 

detalhada dos inquéritos por questionário, principalmente no questionário aos 

professores. Uma opção metodológica diferente poderia ter funcionado melhor em 

algumas circunstâncias, já que alguns dos resultados obtidos não correspondem à 

perceção que fui obtendo ao longo do ano letivo que passei com os alunos.  

Já no que diz respeito a futuras investigações, acredito que os alunos e professores 

devem continuar a ser auscultados relativamente a este assunto. Seria interessante 

perceber que tipo de perceções e representações os alunos e professores têm do ensino da 

História num estudo mais alargado. O estudo de Pais (1999) já tem 20 anos e, por isso, 

um novo estudo mais amplo faria todo o sentido. 
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Anexo 1 – Inquérito por questionário aos alunos 
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Inquérito por questionário 

 

 

 

 

 

1.  Género:   Masculino                  Feminino    

2.  Idade: ____ 

3.  Ano de escolaridade: ____ 

4. Refere o teu grau de satisfação com a disciplina de História. 

1 

Nada sa-

tisfeito 

2 

Pouco sa-

tisfeito 

3 

Indiferente 

4 

Satisfeito 

5 

Muito 

satisfeito 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

O presente questionário é realizado no âmbito do Relatório de Estágio do Mestrado em Ensino de História no 3.º Ciclo 
do Ensino Básico e no Ensino Secundário da Faculdade de Letras da Universidade do Porto no ano letivo de 2018/2019, 
que versa sobre o tema: “O Ensino da História: a perceção dos alunos e dos professores”. 
Este inquérito por questionário tem como principal objetivo tentar compreender a perspetiva dos alunos sobre a disci-
plina de História. 
A confidencialidade e anonimato da informação recolhida estão assegurados. 
A tua colaboração é de extrema importância, pelo que se agradece a tua participação. 
Por favor, responde com sinceridade a todas as questões. 
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5. Indica o grau de importância que atribuis às seguintes finalidades da História: 

 1 

Nada 

impor-

tante 

2 

Pouco im-

portante 

3 

Importante 

4 

Muito im-

portante 

a) Identifica e valoriza nomes de agentes históricos /acon-

tecimentos importantes 

    

b) Promove a compreensão de atos, maneiras de pensar/ 

agir e acontecimentos que ocorrem no passado no país e 

no mundo 

    

c) Promove a compreensão de atos, maneiras de pensar/ 

agir e acontecimentos que ocorrem hoje (presente) no 

país e no mundo 

    

d) Promove a compreensão de manifestações estéticas e 

culturais do passado e do presente  

    

e) Sensibiliza para a preservação do património     

f) Contribui para a educação de um futuro cidadão ativo 

e participativo 

    

g) Promove a aceitação de práticas e culturas diferentes     

h) Fomenta atitudes e opiniões críticas sobre realidades 

históricas 

    

i) Reforça a identidade nacional     

j) Incentiva a abertura de espírito e a adaptação à mu-

dança 

    

k) Desenvolve atitudes de autonomia pessoal     

l) Localiza no espaço e no tempo acontecimentos e pro-

cessos 

    

m) Promove diferentes formas de comunicação escrita, 

oral e outras 

    

n) Promove a compreensão sobre os modos como se 

constrói a História enquanto disciplina científica 
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6. Indica o teu grau de preferência relativamente ao recursos didáticos das aulas de 

História: 

 1 

Não Gosto nada  

2 

Não gosto 

3 

Indiferente 

4 

Gosto 

5 

Gosto muito 

a) Documentos escritos      

b) Recursos digitais (internet…)      

c) Imagens (fotografias, pinturas, carica-

turas…) 

     

d) Filmes de ficção      

e) Documentários      

f) Músicas      

g) Outro:       

 

6. Indica o teu grau de preferência relativamente às atividades letivas nas aulas de His-

tória: 

 1 

Não Gosto nada  

2 

Não gosto 

3 

Indiferente 

4 

Gosto 

5 

Gosto muito 

a) Debates      

b) Trabalhos individuais      

c) Trabalhos de grupo      

d) Visitas de estudo      

e) Aulas expositivas      

f) Dramatização/Teatro      

g) Outro:       
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7.  O bom professor de História é aquele que… 

 1 

Discordo 

fortemente 

2 

Discordo 

3 

Nem concordo 

nem discordo 

4 

Concordo 

5 

Concordo 

fortemente 

a) …expõe a informação histórica      

b) …valoriza o manual escolar      

c) …ensina os modos como a História se cons-

trói 

     

d) …se preocupa com as competências de lei-

tura, escrita e de oralidade dos alunos 

     

e) …tem em atenção as personalidades dos alu-

nos 

     

f) …valoriza os conhecimentos históricos já 

adquiridos ou em outras disciplinas 

     

g) …usa vários tipos de fontes para que os alu-

nos compreendam a História 

     

h) …promove nos alunos o desenvolvimento 

de competências de crítica 

     

i) …se preocupa com a avaliação       

j) …se preocupa em cumprir o que foi plane-

ado 

     

k) …adapta os seus planos às intervenções, su-

gestões e interesses dos alunos 

     

l) …se preocupa em saber e resolver as dúvidas 

dos alunos 

     

m) Outras. Quais? 
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10. Para ti, o que é a História? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Anexo 2 – Para ti, o que é a História? 

 

Nº ques-

tionário 

 

a1 (11.º) História é a ciência que estuda o que já se passou no passado e o que se 

passa na atualidade. Analisar teorias, documentos e aspetos importantes da 

História do nosso país e de outros. Saber histórias de personagens que tive-

ram um papel importante no nosso passado. 

a2 (11.º) História é essencial para o conhecimento de como chegamos a este ponto 

da história. É aprender sobre os nossos antepassados em todas as áreas. His-

tória é uma disciplina fundamental para as nossas vidas diárias. 

a3 (11.º) Acontecimentos que influenciam o nosso futuro, a como como vivemos e 

pensamos. Uma ótima disciplina para cultura. 

a4 (7.º) História é o nosso passado 

a5 (7.º) Para mim História é uma disciplina. 

a6 (7.º) História para mim é uma disciplina que nos dá a conhecer o nosso passado 

e que nos prepara para o nosso futuro. 

a7 (7.º) História é uma ciência que estuda o passado. 

a8 (7.º) Para mim História é relembrar o que aconteceu no passado e aprendermos 

mais sobre antigamente. 

a9 (11.º) História é descrever os acontecimentos passados nos séculos passados, é 

mostrar as artes, estudar as guerras. 

a10 

(11.º) 

É a compreensão do passado, também, em prol do futuro, é extremamente 

importante para nosso conhecimento pois “um povo sem conhecimento do 

seu passado, origem e cultura é como uma árvore sem raízes” (Bob Marley) 

a11 (7.º) História é uma disciplina que analisa o que aconteceu no passado e o que 

está a acontecer no presente para as novas gerações perceberem o que acon-

teceu de mal e de bom e assim não repetirem os erros que a raça humana já 

fez. 

a12 

(11.º) 

História é o que nos faz perceber e querer entender o porquê da nossa exis-

tência e os nossos objetivos e metas como Ser Humano. História é o que 

nos faz mover e querer entender. História é a resposta a várias das nossas 

perguntas existenciais. Não é só uma disciplina secante como todos pen-

sam. 

a13 

(11.º) 

A História para mim é a complicação de várias datas e acontecimentos no 

tempo e espaço, dependendo de país para país, apesar de existir aconteci-

mentos mundiais que se deve valorizar mais 

a14 

(11.º) 

É poder conhecer os nossos antepassados e ver as grandes diferenças da 

atualidade com o passado. 

a15 

a(7.º) 

História é o conjunto de acontecimentos marcantes que aconteceram no 

passado e dão-nos conselhos de vida. 
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a16 (7.º) Para mim História são os momentos passados que nos ajudam a compreen-

der os nossos atos e erros e a preveni-los no futuro. Também para sabermos 

o passado do nosso território. 

a17 (7.º) Para mim a história é o passado é conhecer os nossos antepassados, histó-

rias da guerra, tratados, reis. História além de ser uma disciplina é cultura. 

a18 (7.º) Para mim História é conhecer os nossos antepassados, cada guerra, cada 

tratado e cada cultura diferente entre si. 

a19 (7.º) Para mim a História é importante pois nos ajuda na vida e a compreender o 

nosso passado. 

a20 (7.º) Para mim a história é a disciplina que nos explica o nosso passado e nos 

explica a história da terra. 

a21 

(11.º) 

História, além da disciplina, é aquilo que nos ajuda a compreender o nosso 

passado e também nos ensina a ser cidadãos ativos e empenhados no futuro. 

É das disciplinas e ciências socias que mais nos ensinam e nos qualificam 

para a nossa vida. 

a22 

(11.º) 

Para mim, a História é o estudo de acontecimentos passados a nível nacio-

nal e internacional. É o entendimento da cultura e comportamento social de 

vários povos, assim como da economia dos mesmos. A História permite a 

nossa formação enquanto pessoas e prepara-nos para as responsabilidades 

futuras a nível político e social. 

a23 

(11.º) 

História é uma disciplina fundamental para todos os indivíduos poderem 

ser cultos e interessados pela história da humanidade. Desenvolve, em mim, 

atitude crítica, interesse pela atualidade e acontecimentos do mundo inteiro. 

Permite-me ter a perceção de diferentes assuntos atuais e construir interior-

mente o meu próprio ponto de vista face a esses problemas. Complementa 

bastante a inteligência humana e ajuda na comunicação entre diferentes po-

vos. 

a24 

(11.º) 

História é o conhecimento do mundo em tempos passados. 

a25 

(11.º) 

Para mim a História é muito importante para todos pois permite-nos acesso 

a acontecimentos importantes passados na humanidade. Pois faz nos ver 

que o ser humano evoluiu muito e mudou bastante a todos os níveis ao 

longo do tempo 

a26 

(11.º) 

A História é uma forma de estudo do nosso passado e do país. Assim pode-

mos comparar o passado com o tempo moderno. 

a27 (7.º) É uma disciplina que diz o que aconteceu no passado. 

a28 (7.º) Para mim, História é conhecer mais sobre o passado, conhecer mais sobre 

Portugal e outros países. 

a29 

(11.º) 

História é o passado, o presente e o futuro. Passado já passou, e o presente 

somos nós a construir e o futuro está próximo. Sem História não compre-

enderíamos o nosso passado. 

a30 

(11.º) 

A História é algo fundamental para a humanidade, pois é importante saber-

mos o que se passou no nosso antepassado. Para além de importante, a His-

tória é também muito interessante e uma disciplina extremamente interes-

sante e que capta a atenção da sociedade. 



 

156 

a31 

(11.º) 

São acontecimentos importantes que nos afetaram no passado e presente e 

que servem de exemplo para o futuro. 

a32 

(11.º) 

Para mim História é aprendizagem de conhecimentos e de atos que aconte-

ceram no passado. 

a33 

(11.º) 

Penso que a História é extremamente fundamental para a formação cívica e 

pessoal de um cidadão. Ao percebermos os acontecimentos passados, os 

erros cometidos e o que funciona ou não, fomentando o sentido crítico, cri-

amos uma nova mentalidade mais sensibilizada para os assuntos políticos, 

económicos e sociais sobre os quais temos de tomar decisões na vida adulta. 

a34 

(11.º) 

História é você se remeter ao passado para entendermos nossa evolução, a 

“confusão” do nosso mundo e sociedade e poder ter uma perspetiva para o 

nosso futuro. 

a35 

(11.º) 

Para mim, a História é um estudo científico que engloba acontecimentos 

importantes (exemplo: guerras, constituições, problemas sociais, económi-

cos e políticos, etc.) que fazem parte do desenvolvimento do país. 

a36(11.º) A História é descobrir os acontecimentos passados e que afetaram as nossas 

vidas. A História também é uma boa forma de conhecer as artes e as guerras 

que aconteceram. 

a37 

(11.º) 

Para mim História é uma disciplina muito importante para o nosso conhe-

cimento, pois é importante conhecermos o passado e as histórias que nos 

ligam. 

a38 

(11.º) 

Para mim a História é o meio de compreender o passado, de entender o 

porquê de os acontecimentos se deram da forma que se deram, de forma a 

podermos atuar no presente e no futuro, com bases e conhecimentos, que 

podem ser adaptados no nosso dia-a-dia. 

a39 

(11.º) 

Para mim História é não só o estudo como a compreensão do passado para 

que desta forma possamos entender os acontecimentos passados e a evolu-

ção do Homem a diversos níveis. Sendo fundamental para o planeamento 

consciente do futuro. 

a40 

(11.º) 

A História é uma forma de compreender o mundo, o ser humano não só no 

passado, mas também no presente e no futuro. História é perceber a forma 

como as pessoas pensavam e como isso afeta o mundo atual. História é 

apreciar a arte e compreender o seu contexto. É essencial para a boa forma-

ção de qualquer ser humano. 

a41 (7.º) O que de mais importante acontecer no passado. 

a42 (7.º) História para mim é perceber os nossos antepassados. 

a43 (7.º) É uma disciplina interessante, mas por vezes secante. 

a44 (7.º)  Para mim a História é, como o nome indica, a história da terra mundial-

mente até aos dias de hoje ficando assim a saber mais sobre os nossos an-

tepassados. 

a45 (7.º) Para mim a História é uma disciplina que tem informações interessantes, 

mas também coisas que não são nada importantes para o nosso futuro. 

a46 (7.º) Para mim História é uma disciplina que estuda o nosso passado. 

a47 (7.º) Para mim História é o que aconteceu no passado que poderá influenciar o 

presente. 
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a48 (7.º) Para mim História é uma disciplina com algumas coisas interessantes e ou-

tras menos interessantes e que algumas coisas não preciso para o meu fu-

turo. 

a49 (7.º) Para mim é uma disciplina, mas também é interessante saber do nosso pas-

sado. 

a50 (7.º) Para mim a História é o passado que nós aprendemos no dia-a-dia- 

a51 (7.º) A História é o passado do presente, daquilo que já aconteceu há muitos 

anos. 

a52 (7.º) É o que aprendemos do passado. 

a53 (7.º) História é a ciência que estuda o passado, é muito importante para nós sa-

bermos o que houve antes do presente. 

a54 (7.º)  Para mim, a História é o nosso antepassado, é o que o nosso mundo foi no 

passado. É a cultura e obtimento(sic) de conhecimentos. 
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Anexo 3 – Significado da disciplina de História no currículo do ensino básico 

 

 

  

p1 Fundamental para a compreensão do mundo. 

p2 Valorização social e pessoal 

p3 É fundamental, pois sem ela não haveria continuidade do património da Huma-

nidade, dos desafios enfrentados pelo ser humano nem valorização da relação 

passado/presente. 

p4 Importante 

p5 É a disciplina mais importante do ensino básico.  

p6 muito importante 

p7 Essencial para a construção da identidade nacional 

p8 Permite formar cidadãos mais ativos  

p9 É essencial na formação geral dos alunos e na perceção mundo atual enquanto 

cidadão ativo e consciente das suas opções e opiniões. 

p10 Muito importante 

p11 Permite a aquisição de conceitos, como diacronia e sincronia; fornece uma visão 

genérica da evolução do Homem e das civilizações; garante um melhor conhe-

cimento e compreensão do mundo atual. 

p12 Conhecimento e compreensão da humanidade e das sociedades no passado e no 

presente e preparar o futuro. 

p13 A disciplina deveria ter um papel fundamental a vários níveis, de modo a pro-

mover o desenvolvimento integral do aluno e futuro cidadão ativo. No entanto, 

essa intensão é meramente teórica, pois temos assistido à perda de importância 

da disciplina no currículo do terceiro ciclo. 

p14 A construção de saberes e valores de caráter humanista com base na igualdade 

e na justiça social, entre outros significados. 

p15 É uma disciplina basilar e essencial para a formação de um cidadão pleno dos 

seus direitos e deveres. 

p16 A disciplina de História permite-nos obter maior cultura geral, olhar para o pas-

sado e seus acontecimentos e, com essa "luz" analisar o presente; projetar o 

futuro, descartando o que não interessa aproveitando o que for pertinente e me-

lhorar o que for válido. 

p17 permite aos alunos contextualizar o seu passado, as escolhas futuras e é uma 

disciplina transversal na medida em que aplica várias competências com a lei-

tura, a escrita , a capacidade de síntese e de interpretação 

p18 Fundamental para um conhecimento do mundo atual e do passado que originou 

esse mesmo mundo 

p19 (nada a dizer) 

p20 Essencial para a compreensão do presente. 

p21 Muito importante mas pouco valorizado 
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Anexo 4 – Significado da disciplina de História no currículo do ensino 

secundário 

  

p1 Fundamental para a compreensão do mundo e do outro  

p2 Aprofundamento dos valores sociais e pessoais 

p3 A valorização das Ciências Humanas e da disciplina de História reveste-se de um 

significado cada vez mais importante numa sociedade em crise, em perda acelerada 

de valores, demasiado centrada numa evolução tecnológica acelerada, que perde a 

noção do indivíduo e do percurso construído pela Humanidade ao longo do tempo. 

Sem uma visão global e integrada da História das Civilizações entramos num cami-

nho perigoso, redutor do espírito e do engenho que distingue as capacidades huma-

nas.  

p4 Importante 

p5 É a disciplina mais importante do ensino secundário e devia ser estendida, como 

componente de formação humanística obrigatória, a todas as outras áreas de estudos.  

p6 muito importante 

p7 Essencial para a consolidação da identidade nacional. 

p8 Promove nos alunos o desenvolvimento de competências de crítica  

p9 É importante como uma especialização para alunos interessados em prosseguir es-

tudos na área e seria importante a nível geral, permitindo a abordagem de temas de 

forma mais aprofundada, o que não é possível na básico devido á faixa etária dos 

alunos. 

p10 Opção importante para a construção da identidade e cidadania 

p11 Permite a aquisição de espírito crítico; promove o desenvolvimento de valores como 

a tolerância e a alteridade; forma agentes/cidadãos ativos na realidade pluridimensi-

onal e complexa do presente e do futuro. 

p12 Conhecimento e compreensão da humanidade e das sociedades no passado e no pre-

sente e preparar o futuro. 

p13 Apesar de ser a disciplina específica do curso de Humanidades, considero que isso 

não lhe confere a importância que deveria ter, dados os constrangimentos que a li-

mitam. 
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p14 Para além dos mencionados anteriormente posso ainda referir a análise social, polí-

tica e económica da atualidade ou uma posição crítica acerca das diferentes socie-

dades tendo em conta valores democráticos ou de dignidade humana. 

p15 A disciplina de história no ensino secundário deveria ser de caráter obrigatório para 

todos os cursos. 

p16 Ser o(s) degrau(s) para mentalmente atingir determinados patamares de desenvolvi-

mento cognitivo, muito importante neste nível de ensino. Desenvolver a capacidade 

de análise e síntese, de escrita e de oralidade, de crítica. 

p17  Os objetivos da disciplina são aqui idênticos ao do ensino básico, mas diria que 

permite a estes alunos uma visão do mundo e ferramentas para trabalhar noutras 

disciplinas. Reconheço que a este nível se colocam questões como para que serve a 

História?; em que é que eu posso aplicar isto na minha vida futura?  

p18 Desenvolver conhecimentos e competências para compreender o mundo e para atuar 

criticamente na sociedade 

p19 A História deve ser um ponto de referência, através do estudo e da compreensão do 

passado, pretende-se explicá-lo, possibilitando uma reflexão sobre a realidade e, a 

partir dessa análise, transformá-la. Deve ser sempre o ponto de partida para a inte-

ração com o presente. 

p20 Essencial para uma cultura de cidadania ativa. 

p21 Essencial em qualquer área 
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Anexo 5 – Constrangimentos para o exercício da atividade docente 

(disciplina de História) 

 
 

p1 A falta de empenho dos alunos e a indisciplina. 

p2 Falta de horas de aula para diversificar os métodos de ensino e programas extensís-

simos 

p3 Diminuição da carga horária atribuída à disciplina; turmas com muitos alunos; difi-

culdades apresentadas pelos alunos 

p4 Pouca ânsia de conhecimento por parte dos alunos. 

p5 O sistema educativo é declaradamente contra a História; a avaliação da disciplina 

não é séria, sendo alvo de frequentes pressões para se oferecerem notas artificiais.  

p6 turmas demasiado numerosas 

p7 Desvalorização das ciências sociais e humanas. Grande parte dos alunos não reve-

lam interesse pelas questões históricas e envolvem-se pouco na discussão  

de problemáticas relacionadas com o exercício de uma cidadania ativa e responsá-

vel. 

p8 Currículos demasiado extensos 

p9 Poucos tempos letivos. 

p10 Poucos recursos digitais; Dificuldade de funcionamento dos equipamentos informá-

ticos.   

p11 Carga horária diminuta no ensino básico. 

p12 Turmas com muitos alunos e pouca carga horária atribuída à disciplina. 

p13 A extensão dos programas e o facto de estes se encontrarem desadequados face às 

características gerais dos alunos e às solicitações atuais; além disso, a redução da 

carga horária no 3 ciclo, limitam/desmotivam os docentes e alunos na persecução de 

um trabalho/formação integral do aluno, tal como está registado no perfil do aluno.  
p14 O afastamento cada vez maior dos alunos de determinadas realidades e a incapaci-

dade de ver o conhecimento da História como um elemento estrutural na formação 

de um cidadão pleno. 

p15 A durabilidade dos currículos e a pouca carga letiva no ensino básico. 

p16 Programas demasiado extensos, poucas horas semanais, maior acesso a fontes e ao 

trabalho sobre as mesmas. Os professores estão demasiado ocupados com burocra-

cias da escola (fabrico de toneladas de papéis) em vez de concentrados no que ver-

dadeiramente interessa, o seu desenvolvimento enquanto profissional e pessoa e o 

desenvolvimento dos seus alunos. 

p17 Os tempos letivos atribuídos (apenas 2) inviabilizam a aplicação de diferentes e va-

riadas estratégias, obrigando a uma pressão grande no sentido de cumprir programas. 

Os próprios programas extensos e de certa forma desfasados da realidade dos nossos 

alunos.   
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p18 Programas excessivos (ou carga horária desadequada face aos programas); desvalo-

rização da História quer nas escolas, quer na sociedade em geral (utilizada como 

propaganda ou arma ideológica) 

p19 O número limitado de tempos letivos e a preparação para o exame final; 

p20 Programas extensos e a pressão do exame a nível do ensino secundário. 

p21 Ásia desvalorização num mundo tecnicista 

 

 

 

 

 

 


