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“We shall go on to the end. We shall fight in France, we shall fight on the seas 

and oceans, we shall fight with growing confidence and growing strength in the air, we 

shall defend our island, whatever the cost may be. We shall fight on the beaches, we shall 

fight on the landing grounds, we shall fight in the fields and in the streets, we shall fight 

in the hills; we shall never surrender”. Winston Churchill, 1940. 
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Resumo 

Há vários anos que o presente e o futuro das humanidades, da sua utilidade e impor-

tância na sociedade atual têm sido alvo de análise. Este trabalho de investigação pretende 

refletir acerca do estado atual das ciências sociais e humanas no ensino secundário e, em 

particular, na disciplina de História.  

O objetivo é tentar definir o perfil dos estudantes do curso de Línguas e Humanida-

des. Quais terão sido as razões que os levaram a escolher esta área? Será que existe um 

perfil pré-formatado dos alunos que a escolhem? Finalmente, procurei compreender qual 

a utilidade que os alunos atribuem ao ensino da História. Para tal, questionei duas turmas 

do 10.º ano, da Escola Dr. Manuel Laranjeira, durante o ano letivo 2019/2020. 

Aquando da análise desta disciplina, os problemas estruturais do ensino emergem. 

Acredito que ainda existe um estigma relacionado com as pessoas que optam pela área 

das ciências humanas, costumando dizer-se em tom jocoso que, letras são tretas. Diz-se 

também que a maioria dos alunos decide-se pela área das Línguas e Humanidades para 

escapar às ciências exatas, sobretudo da matemática. Porém, não é preciso percorrer os 

corredores das escolas diariamente para perceber que esta ideia está não apenas presente 

nos alunos, mas é perfilhada por alguns professores, tornando-se quase senso comum da 

sociedade em geral. 

 

Palavras-Chave: Indecisão Vocacional; Humanidades; Ensino de História 
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Abstract 

For several years, the present and the future of Humanities, their usefullness and im-

portance on modern society have been under analysis. This investigation project aims to 

reflect on the current status of human and social sciences on high school level, in partic-

ular on History subject. 

The intention is to try to capture the Language and Humanities course’ students pro-

file. What where the main reasons that led them choose this area? Is there a pre made 

profile of this pupils? Finally, I seek to understand the utility attributed to History teach-

ing by the students themselves. For this purpose, I investigated two 10th degree classes, 

of Dr. Manuel Laranjeira School, on the 2019/2020 school year. 

During the analysis of the subject, the educational system structural problems come 

to life. I believe there is still a stigma concerning students who choose human sciences. 

It is also heard that most make Language and Humanities their choice to evade exact 

sciences, specially mathematics. However, there is no need to walk the school hallways 

daily to accomplish that this is not the students idea only, it is also perpetuated by some 

professors, making it almost a general society common sense.  

 

Key-words: Utilitarianism; Vocational Indecision; Humanities; History Teaching 
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Introdução 

É num mundo profundamente marcado pela incerteza que lavro este documento, e é 

importante que esse aspeto fique já bem patente desde o início. Já era, evidentemente, 

incerto, mas agravou-se muitíssimo com SARS-CoV-2.  

José Saramago acreditava que tudo o que fazemos é autobiografia, tudo o que faze-

mos ou dizemos, até mesmo os nossos gestos, a forma como observamos o mundo e in-

teragimos com ele (1977: 149). Tendo a concordar com esta ideia, tal como concordo que 

toda a nossa forma de pensar a História é marcada pelo seu tempo e pelas características 

de quem redige, é inevitável. Com este simples parágrafo, essencialmente, pretendo aler-

tar o leitor, no presente e no futuro, para o facto de este texto procurar não enviesar ou 

mesclar a informação que vai ser transmitida, mas é preciso ter em conta que parte deste 

texto foi redigida em profundo isolamento social, com todas as consequências que daí 

advêm (e mesmo que não tivesse sido esse o caso continuaria a ser uma parte de mim). 

Quando comecei a pensar sobre qual seria o tema que gostaria de trabalhar neste 

relatório de estágio, passaram-me pela mente temas já antes abordados, como a impor-

tância do cinema, a utilização de séries históricas, mas a minha maior vontade era estudar 

o percurso escolar dos alunos que escolhiam os cursos profissionais, pela simples razão 

de ter passado por lá. No entanto, com o alongar da minha experiência no AEML (Agru-

pamento de Escolas Dr. Manuel Laranjeira), e em conversas com os meus camaradas de 

curso percebi que ainda existe um estigma para com os alunos que escolhem a área das 

humanidades. Pode não ser tão intenso quanto o estigma que existe em relação aos alunos 

que seguem os cursos profissionais, mas existe. Alegadamente, os alunos que escolhem 

a área das Ciências e Tecnologias são mais inteligentes, porque o curso é mais exigente, 

como se o raciocínio lógico-matemático fosse a única fonte de inteligência… 

Mas as iludências aparudem.  

Evidentemente que não concordo com essa ideia, o raciocínio lógico-matemático é 

uma das oito múltiplas formas de inteligência, segundo a teoria de Howard Gardner, “uma 
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inteligência implica a aptidão necessária para resolver problemas ou elaborar produtos 

relevantes num contexto cultural ou numa determinada comunidade” (apud DUARTE, 

2018: 32). Compreender um determinado período histórico requer igualmente muita gi-

nástica mental. Para começar, não existem fórmulas exatas que nos ajudem a compreen-

der que o comprimento da hipotenusa é igual a não sei quê dos catetos. Existe metodolo-

gia, aliás, existem várias metodologias, mas nenhuma exata, subsiste sempre muita mar-

gem para discussão, a análise de uma fonte depende de quem a está a dissecar, naquele 

momento exato, enquanto 2+2 é igual a 4 em qualquer momento da vida (tirando numa 

passagem do 1984 de Orwell).  

A prática da docência permite-nos observar estes fenómenos da inteligência de um 

ponto de vista privilegiado. Ao longo da nossa experiência vamos compreendendo que 

mesmo os alunos com mais dificuldades nas ciências exatas podem perfeitamente ser ca-

pazes de assimilar e de construir uma consciência histórica, podem ser cidadãos exem-

plares. No Ensaio sobre a Cegueira, durante o surto de cegueira branca, o único médico 

que se encontra junto dos doentes no asilo psiquiátrico onde são colocados inicialmente 

é precisamente um oftalmologista, que está igualmente cego, ficando assim incapaz de 

exercer a sua profissão e de ajudar os doentes. Não pode girar em torno da utilidade, não 

é isso que nos torna humanos.  

A desvalorização das Línguas e Humanidades é sentida a vários níveis. Em novembro 

de 2019, várias empresas escolheram um leque de cursos universitários e, em conjunto 

com o jornal PÚBLICO, ofereceram aos alunos universitários assinaturas digitais durante 

um ano. O projeto chamou-se PSuperior e foi apresentado pelo presidente da República 

Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa. Os promotores desta feliz ideia foram: PÚBLICO, 

Volkswagen, Fidelidade, Mota-Engil, Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva e As-

sociados, Google, Porto Editora, Fuel, IPG Mediabrands e Unilever. O objetivo seria de-

senvolver hábitos de leitura de jornais junto de alunos de vários cursos de universidades 

públicas e privadas de todo o país. Mas, inicialmente, na Universidade do Porto, a Facul-

dade de Letras ficou de fora.  

Segundo o PÚBLICO "Não caias na armadilha das fake news que te manipulam! O 

PSuperior é um projecto para ti!", "Pensa bem, pensa Público". É um projeto para ti se 

pertenceres a um dos cursos selecionado para pensares Público, um curso considerado 
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útil pelo conjunto de empresas que financiam a iniciativa, caso não tenhas sido favorecido 

pelos ventos, és ostracizado. Nas redes sociais vários estudantes não abrangidos lamen-

tavam as escolhas, com uma tendência evidente para os cursos de Direito, Economia, 

Novas Tecnologias e Ciências Médicas, a seleção dos cursos não foi inocente ou aciden-

tal. Alguns questionavam se seria um lapso provisório.  

A 15 de abril de 2020 o projeto voltava a ser divulgado e desta vez já incluía todos 

os cursos da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, da Faculdade de Letras da 

Universidade de Coimbra, da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e a Facul-

dade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, numa altura em 

que certamente, devido à pandemia, as vendas de jornais físicos caíram a pique. 

Apesar da posterior abertura, inicialmente estas empresas não consideraram rele-

vante conceder a leitura a todos. Esta abertura acarretaria custos avultados, que poderiam 

não ter retorno, mas desde quando é que partilhar informação com alunos do Ensino Su-

perior é suposto dar lucro? Creio que é evidente que esta iniciativa começou por privile-

giar áreas que potencialmente podem gerar mais lucro. Não estavam seguramente preo-

cupados com o nível de leitura desses estudantes, não fizeram certamente uma análise 

quantitativa aos cursos onde havia um menor índice de leitura jornalística e informativa. 

Considero ser mais provável que não atribuam qualquer importância ou utilidade ao tra-

balho que desenvolvemos na área das ciências sociais e humanas. 

Este episódio demonstra que continua a existir uma falsa sensação de equidade e de 

poder de escolha na nossa sociedade, pois persistem muitos preconceitos e a noção de que 

todos temos as mesmas oportunidades, uma mentira contada e repetida tantas vezes que 

chega a parecer verdade. Por muito que nos custe admitir face às circunstâncias atuais, 

muitos alunos têm consciência de que “you’ll never be more than a construction worker 

or a pretty criminal becouse that´s all they´ll let you be” (Westworld, S03, E03). Por mais 

que alguns se esforcem, o sistema já predefiniu o seu futuro, como se o livre arbítrio fosse 

uma utopia.  

Todos sabemos como é feita a construção da maioria das turmas no ensino básico. 

Dividem e repartem os alunos de modo a garantir que os melhores ficam na mesma turma, 

e os restantes que se salvem. É o sistema que faz esta escolha, deliberadamente ou de 

forma inconsciente, o mesmo sistema que deveria promover o self-made man (ou 

woman), mas que acaba por promover quem já não precisa de ser promovido.  
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Atualmente, as desigualdades entre ricos e pobres assinalam a maior diferença de 

sempre e têm tendência a aumentar. O coronavírus colocou em exibição, uma vez mais, 

as disparidades entre os ricos e os pobres. Por todo o mundo, milhões de pessoas viram a 

sua situação socioeconómica agravada, milhões perderam o emprego, milhões não têm 

acesso a cuidados de saúde básicos e a equipamentos de proteção e higienização.  são 

visíveis filas intermináveis de pessoas à espera de algo para comer, já para não falar dos 

milhares que morreram. E como está a sociedade a responder? Em muitos casos, alguns 

aproveitaram o caos para enriquecer. Petyr Baelish dizia Chaos is a ladder, (Littlefinger, 

2013, retirado da série Game of Thrones, temporada 3 episódio, The Climb). Este caos 

servirá certamente para alguns escalarem até ao pico, enquanto outros ficarão cada vez 

mais em baixo.  

Após este preâmbulo, cabe-me agora indicar os principais objetivos deste relatório, 

que passam sempre por procurar compreender se esta área está condenada a desaparecer, 

fruto do caos criado pela obsessão do lucro que guia a humanidade. As questões de partida 

são:  

• Por que razão escolheram as línguas e humanidades? 

• Qual o perfil do aluno que seleciona este curso? 

• Qual é a utilidade da História e das ciências sociais e humanas para o futuro? 

Todo o trabalho procura responder a estas questões. O presente relatório foi constru-

ído através da análise de dois inquéritos por questionário, aplicado a alunos do 10.º ano 

do AEML, em Espinho, no âmbito da Iniciação à Prática Profissional, do Mestrado em 

Ensino de História no 3.º ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário.  

Optei por dividir o presente trabalho em dois grandes capítulos. No primeiro é apre-

sentado o enquadramento teórico, onde refleti sobre a (in)utilidade das Línguas e Huma-

nidades, a orientação vocacional e o currículo do curso de Línguas e Humanidades. Ainda 

neste capítulo, procurei compreender a importância e utilidade da História. No segundo 

capítulo, o enquadramento metodológico, é apresentado de forma sucinta o AEML e a 

cidade que o acolhe. Seguidamente é feita uma explicação sobre a construção dos instru-

mentos de recolha de dados. Segue-se uma caracterização breve da amostra envolvida 

neste estudo, concluindo com a análise dos dados recolhidos. A revisão bibliográfica que 
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compõe os capítulos ficou sujeita às várias condicionantes, inerentes ao encerramento 

prolongado das bibliotecas. 
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1. Enquadramento Teórico 

Podemos perdoar a um homem que não admire uma coisa que 

fez, se ela é útil. A única desculpa para fazer uma coisa inútil 

é admirá-la intensamente. Toda a arte é perfeitamente inútil. 

(Oscar Wilde, 1970: 8) 

 

Este primeiro subcapítulo do enquadramento teórico visa salientar a importância 

das humanidades no seu todo. Mas, afinal, qual é a utilidade das humanidades? 

Fiz esta pergunta a mim próprio várias vezes, ótima redundância, e a muitos ou-

tros. Parece que chegou o momento de compreender melhor a utilidade das humanidades, 

num mundo que parece não lhes conceder grande importância. 

 

1.1. Para que servem as humanidades?  

Frank Donoghue coloca a questão da sustentabilidade das Humanidades no século 

XXI de uma forma radical: “the most pertinent answer to the question ‘Will the humani-

ties survive in the 21st century?’ is not ‘yes’ or ‘no’, but ‘who cares?’” (DONOGHUE, 

2010, apud, COSTA; 2016: 67). Ninguém tem resposta para a questão de Donoghue, a 

menos que consiga utilizar a máquina do tempo de Jonas Kahnwald da série Dark (2017-

2020) ou a Tardis do Doctor Who. Ainda assim, procurei responder à segunda questão 

nas linhas que se seguem.  

O homo sapiens parece viver sob a batuta do enriquecimento, toda a gente procura 

incessantemente o tesouro do capitão Flint (Ilha do Tesouro de R. L. Stevenson), enri-

quecer parece ser o objetivo final da maioria das pessoas, como se apenas a riqueza ma-

terial fosse suficiente para se ser feliz. Pessoalmente, ambiciono muito mais do que isso1. 

Em 2015, na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, a lição de sapiência 

inaugural teve o título "O tempo dos "inutensílios: o lugar das humanidades na contem-

poraneidade”. Durante o discurso, a Professora Isabel Pires Lima frisou vários aspetos, 

mas destaco sobretudo esta frase: “sob a capa da máxima liberdade individual e dos cha-

 

1 Como é evidente não sou imune às tentações do mundo material. 
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vões do empreendedorismo, da competitividade, da produtividade, da qualidade, da efi-

ciência e da criatividade quando ao serviço de tudo isto, cortam afinal o valor da liber-

dade, liberdade de recusar, pensar, sonhar, em suma, resistir” (LIMA, 2015: 11). 

Os esforços que estão a ser feitos para melhorar o bem-estar material podem estar 

a ter consequências que a longo prazo nos podem impedir de ter pensamento crítico, mas 

em último plano podem até eliminar a nossa importância.  

Em conversa com Maria Elisa, Agostinho da Silva2 disse algo como "nós estamos 

todos envolvidos numa guerra contra a carência", esta guerra faz com que exista uma 

necessidade gritante em todos nós de produzir para sobreviver. Agostinho da Silva acre-

ditava que parte de uma nova geração do terceiro milénio já iria nascer reformada, porque 

as máquinas iam substituir-nos, e isto não era necessariamente algo negativo ou errado 

eticamente, porque ia permitir que todos pudessem ser Poetas Vadios. 

A desvalorização da área das humanidades está ligada ao facto de apenas ser va-

lorizado o que tem uma utilidade prática, visível e lucrativa, de preferência. O conheci-

mento, per se, não tem qualquer valorização e, consequentemente, as Línguas e Humani-

dades são desprezadas, porque não vão diretamente ao encontro deste utilitarismo. 

Mas nem sempre foi assim. Vários pensadores, filósofos, cientistas que mudaram 

o nosso mundo, direta ou indiretamente, valorizavam o conhecimento pelo conhecimento 

e não pelos lucros que uma determinada invenção ou teoria poderia gerar.  

Um deles foi Aristóteles que formulou, em Metafísica, a ideia de que o conheci-

mento, nos níveis mais elevados, não é uma ciência produtiva. “Se é verdade que os ho-

mens se dedicaram a filosofar com o objetivo de sair da ignorância, é evidente que perse-

guiam a ciência com o puro objetivo de saber, e não por qualquer necessidade prática” 

(ORDINI, 2017: 51). 

Mas não tem de ser assim. Thomas More descreveu em Utopia uma civilização 

que vive de um modo totalmente distinto da civilização europeia do século XVI. Fora do 

território utopiano existia “uma conspiração dos ricos, que realizam o melhor possível os 

seus negócios acobertados sob o nome e faustoso título de república” enquanto na Utopia 

 

2 No primeiro programa da série "Conversas Vadias", a jornalista Maria Elisa entrevista em estúdio o pro-

fessor Agostinho da Silva. 1990-03-08. Disponível em https://arquivos.rtp.pt/conteudos/conversa-com-

maria-elisa/ [Consulta realizada em 01/05/2020] 

https://arquivos.rtp.pt/conteudos/conversa-com-maria-elisa/
https://arquivos.rtp.pt/conteudos/conversa-com-maria-elisa/
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até a avareza era impossível “visto que ali o dinheiro para nada serve” (MORE, 2016: 

164). O que os utopianos almejavam era simplesmente o conhecimento, mas não descu-

ravam as necessidades básicas, pois a arte que todos tinham de aprender era a agricultura.  

Numa tendência inversa, no século XVII, John Locke considerava que o ensino 

devia formar um gentleman, privilegiando os saberes técnicos e científicos baseados no 

pragmatismo, “creio realmente que os progenitores devam antes de esforçar-se, na me-

dida do possível, para sufocá-la e reprimi-la, pois não vejo por que razão um pai possa 

desejar que o filho seja poeta” (apud, ORDINI, 2017: 72-73). Existirão sempre vários 

vértices desta questão, mas de uma forma simples, haverá sempre quem valorize o ensino 

técnico, profissionalizante e pragmático e quem acredite que a escola deve promover a 

busca pelo conhecimento puro e para formar o melhor ser humano possível, sem intenções 

lucrativas. Mas é impossível viver apenas e só do conhecimento. Posto isto, creio que a 

solução estará na procura de um meio termo, um sistema que não negligencie o conheci-

mento empírico nem o conhecimento inútil. 

 Concordo com Ordini quando diz que “no universo do utilitarismo um martelo 

vale mais do que uma sinfonia, uma faca mais do que um poema, uma chave inglesa mais 

do que um quadro, porque é fácil perceber a eficácia de um utensílio e cada vez mais 

difícil compreender para que servem a música, a literatura ou a arte” (2017: 10-11). Mas 

imaginem o quão pobre seria um mundo sem a Lucio Silla, sem a Cartuxa de Parma, sem 

a Guérnica. 

"Quer sejam consideradas como irrelevantes ou inúteis quer sejam consideradas 

como um luxo, as Humanidades ficam sempre do lado perdedor sobretudo quando com-

paradas com outras áreas do conhecimento" (COSTA, 2016: 72). Esta dificuldade pode 

estar relacionada com o fator utilidade ser equivalente a produtividade, eficiência, um 

meio de ganhar milhões. "A economia, por exemplo, que é a ciência social matematica-

mente mais avançada, é também a ciência social e humanamente mais atrasada, já que se 

abstraiu das condições sociais, históricas, políticas, psicológicas, ecológicas inseparáveis 

das atividades económicas" (MORIN, 2000: 40). Onde a única coisa que importa é lite-

ralmente enriquecer, onde os meios justificam os fins, Maquiavel estaria orgulhoso. 

Por norma as inquietações utilitárias estão relacionadas com as preocupações eco-

nómicas, o que faz com que existam restrições nos financiamentos, dificuldades em obter 

apoios para investigação, podendo levar até à extinção de cursos. Tal pode conduzir a 
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uma “desvalorização dos recursos humanos com uma redução da oferta de emprego, des-

valorização de salários, envelhecimento do staff, aplicação de avaliação da atividade ci-

entífica desajustada da especificidade das Humanidade” (COSTA, 2016: 61-62).  

Nesta linha de pensamento, em maio de 2015, João Costa, à época diretor da Fa-

culdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e Presidente do 

Conselho Científico de Ciências Sociais e Humanidades da Fundação para a Ciência e a 

Tecnologia, refletia sobre o impacto da aprovação das Estratégias de Especialização In-

teligentes, que identificam temas prioritários para uma agenda de investigação com o pro-

pósito de servir diretamente o crescimento das economias. Portugal acompanhou as polí-

ticas europeias e criou a Estratégia Nacional de Investigação e Inovação para uma Espe-

cialização Inteligente (ENEI), que não financia diretamente as ciências sociais e as hu-

manidades. "É triste e tacanho que não se perceba que, numa democracia ainda recente, 

com níveis de qualificação baixíssimos, com literacias literária e científica reduzidas e 

em que a mobilidade social que a educação e a ciência deviam permitir ainda não são uma 

realidade, o contributo das ciências sociais e das humanidades ainda não seja percebido 

como absolutamente prioritário para o desenvolvimento da economia e para a qualifica-

ção e valorização da população."3 

A Estratégia de Investigação e Inovação para uma Especialização Inteligente 

(EI&I) diz o seguinte: 

 

No centro da visão da Europa para 2020 está o objetivo de liderança na tecnologia, inovação 

e competitividade económica, no espaço mundial. Deste modo, o desenvolvimento de estra-

tégias de investigação e inovação que favoreçam uma especialização inteligente no quadro 

das competências e oportunidades específicas dos territórios, constitui um potencial de 

enorme relevância estratégica no espaço europeu" (ENEI, 2014, p.8). 

 

Em novembro do mesmo ano, João Costa e Maria Fernanda Rollo4 refletiam sobre 

a falta de investimento e a dificuldade em obter financiamento para um projeto de inves-

tigação, pois, para um projeto de investigação poder ser financiado, teria de passar por 

vários crivos: não só ter mérito científico, mas ainda estar alinhado com as prioridades da 

 

3Jornal Público (2015). Ciências sociais e humanidades: uma estratégia pouco inteligente Disponível em 

https://www.publico.pt/2015/05/29/ciencia/opiniao/ciencias-sociais-e-humanidades-uma-estrategia-

pouco-inteligente-1697134 [Consulta realizada em 04/05/2020]  

4 À época da publicação era investigadora integrada do Instituto de História Contemporânea e coordenadora 

do grupo Economia, Sociedade, Património e Inovação. 

https://www.publico.pt/2015/05/29/ciencia/opiniao/ciencias-sociais-e-humanidades-uma-estrategia-pouco-inteligente-1697134
https://www.publico.pt/2015/05/29/ciencia/opiniao/ciencias-sociais-e-humanidades-uma-estrategia-pouco-inteligente-1697134
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ENEI e com as prioridades temáticas definidas em cada região. Por exemplo, em Lisboa 

isto significa simplesmente o apagamento das ciências sociais e das humanidades, que 

não são alvo de investimento porque não batem certo com o RIS3 (Research and Innova-

tion Strategies for Smart Specialisation). Pode parecer que estão apenas preocupados com 

Lisboa, mas a falta de investimento nestas áreas é algo que deveria preocupar toda a co-

munidade científica. Porém, esta marginalização das Ciências Sociais e Humanas não é 

um fenómeno que ocorre unicamente em Portugal, é algo transversal5.  

Derek Bok, em 2007, num discurso na universidade de Harvard, refletia sobre o 

estado das humanidades: 

Humanists today often feel neglected and unappreciated. Their critics reply that the humanities 

have lost their way and immersed themselves in obscure postmodern theorizing about race, gender 

and class. In years to come those tensions could easily be exacerbated by the growing emphasis 

on science, leaving humanists feeling more and more marginalized. That should not be. The new 

advances in sciences offer the possibility of prolonging human life, destroying human life, trans-

forming human life artificially in ways that challenge the very meaning of what it is to be human. 

In the face of such prospects, the traditional focus of the humanities on questions of value, of 

meaning, of ethics, are more important than ever before. Such questions are extremely difficult. 

They do not lend themselves to testable theories or to empirically verified results. But they are no 

less essential if we are to make sense of the changes that science thrusts upon us and create a 

society in which we can all live fulfilling lives.6 

 

Estudar algo que não tem uma utilidade imediata pode ser considerado um orna-

mento, o que faz com que fique apenas acessível a um punhado de pessoas, o que apesar 

de tudo não é mentira… Por muito gosto que tenhamos em ler os clássicos, em estudar 

História, não podemos sobreviver só do conhecimento, temos de garantir o sustento do 

corpo e o sustento da alma.  

Há quem considere que a ideologia neoliberal pode ser um dos grandes fatores de 

desvalorização das humanidades. No entanto, "não é possível afirmar, com conhecimento 

de intenções, que as Humanidades são desvalorizadas expressamente para impedir que se 

fragilize a hegemonia neoliberal" (COSTA, 2016: 125).  

 

5 Jornal Público (2015). E se em Lisboa não houver ciências sociais e humanidades?. Disponível em  

https://www.publico.pt/2015/11/26/ciencia/opiniao/e-se-em-lisboa-nao-houver-ciencias-sociais-e-huma-

nidades-1715656 [Consulta realizada em 07/05/2020] 
6 Disponível em https://news.harvard.edu/gazette/story/2007/06/remarks-of-president-derek-bok/  [Con-

sulta realizada em 29/06/2020] 

https://news.harvard.edu/gazette/story/2007/06/remarks-of-president-derek-bok/
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Em termos concretos, como indica Morin, enquanto na vida real ficamos indife-

rentes às misérias físicas, mentais e morais, nas salas de cinema ou no conforto do nosso 

lar, sentimos uma grande compaixão pelos outros (2000: 101). "A ética da compreensão 

pede que se argumente, que se refute em vez de excomungar e anatematizar." (MORIN, 

2000: 100). Ainda existe muita falta de humanismo, de empatia, de tolerância e de res-

peito pelos próprios direitos humanos. São dezenas os casos que podia citar, mas deixo 

aqui apenas o grito de desespero de George Floyd. Porém, como indicou Will Smith, no 

The Late Show with Stephen Colbert, em 2016, “racism isn't getting worse, it's getting 

filmed”.  

Acredito que as Ciências Sociais e Humanas podem ter um papel fundamental na 

formação e na integridade humana que pode ajudar a pôr termo à barbárie. As humanida-

des podem dar-nos as ferramentas para compreender as diferenças nas religiões sem dis-

criminar. Necessitamos combater este movimento, que parece imparável, a leitura, a re-

flexão, a compreensão do presente e do passado, o amor pelo mundo, pode salvar-nos, 

mas é preciso desenvolver esse amor, essa compreensão pelo próximo, pelo distinto e 

pelo distante. 

A visão utilitária do mundo faz com que exércitos de escravos marchem sistema-

ticamente para os motores do capitalismo, muitos deles crianças, com a esperança de um 

futuro resplandecente, que a mão invisível irá conceder a todos. No entanto, tarda em 

chegar. 

 Enquanto isso, arrasamos com as florestas, envenenamos os oceanos, as monta-

nhas, poluímos os céus, lutamos por recursos ou por razões que muitas vezes não com-

preendemos. As nossas ações enquanto civilização estão a criar um desequilíbrio que 

pode, a médio-longo prazo, colocar em risco a nossa própria existência, o que me parece 

ser contraproducente. Precisamos formar pessoas que saibam estar, que aprendam a viver, 

a dividir e a multiplicar, a comunicar, o nosso objetivo final não pode ser o de dominar o 

outro. Edgar Morin chama-lhe ética da compreensão planetária (2000: 78). Cabe à escola, 

e, em última instância aos professores, combater estes problemas. Se optarmos por igno-

rar com uma esperança inócua nada mudará. 

Os saberes humanísticos, a cultura, a instrução, o capital humano, “constituem o 

líquido amniótico ideal em que as ideias de democracia, de liberdade, de justiça, de laici-

dade, de igualdade, de direito à crítica, de tolerância, de solidariedade, de bem comum, 
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podem conhecer um desenvolvimento vigoroso” (ORDINI, 2017: 32). Segundo Edgar 

Morin, a cultura “é o capital humano primordial. Sem ele, o ser humano seria um primata 

do mais baixo nível” (MORIN, 2003: 32).  

Os saberes humanísticos e os saberes científicos sem um objetivo utilitário imedi-

ato podem assumir uma função fundamental muito importante: justamente por ser imune 

a qualquer aspiração ao lucro. Estudar História, Literatura, Arte, Filosofia e Geografia, 

salvo raras exceções, não aumenta a conta bancária de uma forma desmesurada, mas am-

plificam a nossa capacidade de sermos verdadeiramente autónomos e de compreendermos 

o mundo ao nosso redor. 

Mas, “is there still a significant place in modern culture for slow, complex read-

ings of long, complex texts?” (SOEIRO e TAVARES, 2012: 8). Mario Vargas Llosa afir-

mou que um “mundo sem literatura se transformaria num mundo sem desejos, sem ideias 

e sem desobediência, um mundo de autómatos privados daquilo que torna humano um 

ser humano: a capacidade de sair de si mesmo e se transformar num outro, em outros, 

modelados pela argila dos nossos sonhos” (apud, ORDINI, 2017: 19). 

Apesar de a área das humanidades ser, muitas vezes, considerada inútil, curiosa-

mente abate-se sobre as coisas consideradas inúteis uma fúria violentíssima. Recordem, 

por exemplo, as chamas inquisitoriais que esmagaram com o poder da sua inceneração 

milhões de ideias que seriam inúteis, inertes, inofensivas, de mentes como Giordano 

Bruno. 

Em suma, o modo reiterado como as humanidades têm sido desvalorizadas pode 

gerar uma sociedade onde os indivíduos agem como máquinas, de forma quase pré-de-

terminada, dentro da mesma linha de montagem, a consumirem a mesma informação, a 

terem as mesmas ideias, a repetirem os mesmos gestos (como Charlie Chaplin, em Mo-

dern Times), com uma falta de empatia clamorosa, com uma incapacidade para observar 

o mundo e criticá-lo quando se justifica. Mas será que os alunos que escolhem as huma-

nidades valorizam verdadeiramente esta área? É algo que irei procurar apurar na análise 

dos dados recolhidos.  
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1.2. Indecisão Vocacional 

A educação deve visar à plena expansão da personalidade humana e ao reforço dos direitos do ho-

mem e das liberdades fundamentais e deve favorecer a compreensão, a tolerância e a amizade entre 

todas as nações e todos os grupos raciais ou religiosos, bem como o desenvolvimento das atividades 

das Nações Unidas para a manutenção da paz. (Artigo 26.º, alínea 2, Declaração Universal dos Di-

reitos Humanos, 1948) 

 

Neste segundo subcapítulo procuro refletir sobre as razões que levam os alunos a 

escolher o curso científico-humanístico de Línguas e Humanidades, assim como sobre o 

currículo que os alunos têm ao seu dispor. Como bem sabemos, muitos creem que a es-

colha se baseou na procura de um curso mais fácil, sem a monstruosa Matemática, ou 

simplesmente porque são alunos considerados maus, com mais dificuldades ou sem inte-

resse pelo ensino. 

Em Portugal, os Serviços de Psicologia (SPO) foram criados pelo Decreto-lei n.º 

190/91, de 17 de maio. A orientação vocacional, num ambiente escolar, exerce-se através 

da ação, quando possível, de um psicólogo. O seu objetivo primordial é, essencialmente, 

identificar quais são as áreas de interesse e as aptidões dos alunos com o objetivo de os 

auxiliar a construir o seu próprio projeto de vida (Estado da Educação, 2014: 80). 

A disponibilização de informação vocacional é, sem dúvida, uma das formas pri-

vilegiadas de intervenção vocacional, pois proporciona aos alunos um maior conheci-

mento de si próprios e do mundo do trabalho. Mas será que esta ação consegue influenciar 

ou orientar verdadeiramente os alunos?  

Muitos psicólogos continuam a acreditar que se fornecerem informações educaci-

onais e profissionais relevantes aos alunos, estes farão escolhas adequadas e amadureci-

das. No entanto, por mais bem-intencionados que sejam, a reação à ação não tem neces-

sariamente como conclusão absoluta essa escolha bem-feita (SANTOS, 2005: 48). 

Ao falar em escolha, é importante refletir sobre a diferença entre preferência e 

aspiração. As escolhas são mais amplas do que as preferências. Escolher uma opção vo-

cacional implica uma preferência dessa opção relativamente a outras (SANTOS, 2005: 

23-36). 

 Quantos não serão os alunos que gostariam de seguir pelas Humanidades, mas 

percebem que para seguir uma determinada área necessitam de enveredar por outro per-

curso, ou o inverso, uma preferência nem sempre implica uma escolha. Existem pais que 
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influenciam o percurso escolar dos seus filhos. Veja-se o exemplo retirado da experiência 

de Martha Nussbaum, na Índia: “Indian parents take pride in a child who gains admission 

to the Institutes of Technology and Management; they are ashamed of a child who studies 

literature, or philosophy, or who wants to paint or dance or sing” (2010: 23). A vergonha 

e o orgulho são certamente sentimentos que condicionam as nossas decisões.  

Durante muito tempo, a indecisão vocacional foi vista como uma característica 

psicológica negativa, conceção que ainda não se esbateu completamente. “O estudante 

indeciso é assim visto como um indivíduo imaturo, que não consegue realizar uma tarefa 

psicossocial importante, neste caso efetuar a escolha de um percurso académico e/ou pro-

fissional” (SANTOS, 2005: 70). Nesse sentido, questionei os alunos envolvidos direta-

mente neste estudo para perceber se estavam a frequentar o curso que desejavam e se as 

informações facultadas pela psicóloga da AEML influenciaram a sua escolha.  

Apesar de todas as influências que os alunos podem ou não sofrer, quer seja de 

pais, professores, colegas, meios de comunicação, etc., a decisão final passará maiorita-

riamente por si.  

Mas, como indica Paulo Santos, “a escolha de um determinado objetivo vocacio-

nal pressupõe o resultado de uma decisão onde foram colocadas em cima da mesa várias 

alternativas, através de um processo em que se considerou as possibilidades de sucesso 

em cada uma delas” (SANTOS, 2007: 14). Todavia, como indica Brown, “é literalmente 

impossível para um indivíduo considerar simultaneamente todas as suas características, 

as exigências de uma profissão, estatísticas referentes a essa profissão, informação sobre 

o impacto do trabalho na sua vida pessoal e nas suas atividades de lazer” (1990, apud, 

SANTOS, 2005: 29-30). 

Como diz José Saramago, sobre outra questão, mas que se pode aplicar a esta cir-

cunstância, “se antes de cada acto nós puséssemos a prever todas as consequências dele, 

a pensar nelas a sério, primeiro as imediatas, depois as prováveis, depois as possíveis, 

depois as imagináveis, não chegaríamos sequer a mover-nos de onde o primeiro pensa-

mento nos tivesse feito parar” (1995: 84). Neste caso em particular, estou a pensar na 

escolha ou preferência do curso a enveredar no Ensino Secundário, mas com cerca de 14 

ou 15 anos, é impensável conseguir conceber todas as consequências das nossas ações, 
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tornando-se certamente mais difícil os alunos tomarem uma decisão definitiva e acertada 

sem o auxílio de um profissional.  

Porém, existem alguns indivíduos que já têm em mente o curso superior que preten-

dem ingressar ou a profissão que querem exercer no futuro. Este nível de certeza absoluta 

não será muito comum, ou definitiva, face à grande imprevisibilidade no mundo do em-

prego, que não permite um elevado grau de certeza do que vai ser o dia de amanhã. Muito 

longe da certeza do passado, onde a maioria das pessoas nascia e morria na mesma aldeia 

ou região onde tinha despertado, e iria aprender o mester com o seu pai se tivesse a sorte 

de ser homem, até esse ofício passar ao esquecimento, como o oleiro Cipriano Algor na 

Caverna de Saramago, que viu paulatinamente a sua arte desaparecer, “o que deixou de 

ter serventia deita-se fora” (2000: 130). E como já refletimos anteriormente, as humani-

dades estão cada vez mais a perder a sua serventia. Apesar de “o dever principal da edu-

cação é de armar cada um para o combate vital para a lucidez” (MORIN, 2000: 34). 

1.3. Nem sempre se pode escolher 

Por muita indecisão ou certeza que os alunos tenham, existe no século XXI um défice 

de meritocracia.  

Infelizmente, o reconhecimento de um professor também pode ser adquirido sem o 

merecer efetivamente, como indica um documento sumério, onde após serem concedidos 

presentes e um tratamento honroso ao mestre este acaba a informar que “podereis atingir 

a mais alta posição entre os estudantes. […] Vós cumpristeis bem as vossas tarefas esco-

lares, tornástei-vos um homem de saber.” (KRAMER, 1987: 39). Mas o verdadeiro co-

nhecimento não se compra, pois não se pode colocar uma etiqueta com um valor, não 

existem caminhos fáceis.  

O que ganham os alunos com o conhecimento puro? Foi essa a questão de um aluno 

a Euclides referindo-se a um teorema. Em resposta a esta dúvida, Euclides “mandou cha-

mar um escravo e ordenou-lhe que desse uma moedinha ao aluno, pois [ele] tem necessi-

dade de ganhar qualquer coisa com aquilo que aprende” (ORDINI, 2017:119).  

Em 2019, foi elaborado um trabalho que procurava compreender se o background 

sociofamiliar dos alunos influenciava os seus resultados escolares e as suas expectativas 
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no futuro. Em "Uns são filhos de médicos…”: a importância do background sociofami-

liar para os alunos, Fábio Fonseca pretendia compreender se os alunos procedentes de 

agregado familiar e contexto social desfavorecidos possuíam as mesmas hipóteses de su-

cesso que os alunos originários de um contexto sociofamiliar favorecido. Os resultados 

da sua investigação, baseados em duas turmas, de 7.º ano e de 10.º ano, demonstraram 

que, na opinião dos alunos, as habilitações literárias dos seus pais e as condições econó-

micas do seu agregado familiar não influenciavam os seus resultados escolares. No en-

tanto, após o término das aulas, foi possível observar que os alunos oriundos de contextos 

mais favorecidos concluíram o ano letivo com médias superiores aos alunos de contextos 

desfavorecidos, salvo raras exceções (FONSECA, 2019). Tal como nos Maias, a família 

de Eusebiozinho já sabia qual viria a ser a sua profissão em criança, apesar de este não 

demonstrar qualquer capacidade extraordinária.  

Portanto, podemos continuar a acreditar que o ensino é igual para todos, que todos 

têm as mesmas oportunidades, mesmo quando nas últimas décadas, e um pouco por todo 

o mundo, reconhece-se que as desigualdades educativas tendem a reproduzir as desigual-

dades sociais. David Justino refere que o problema não está ligado aos alunos das famílias 

com maiores rendimentos e património face aos alunos provenientes de famílias pobres. 

Coloca-se sim entre alunos cujas famílias têm um elevado nível de escolaridade e de «ca-

pital cultural» e aquelas que não o têm. Para muitos, não é a escola que faz a diferença, é 

o nível de escolaridade dos pais dos alunos que sustentam a diferença, entre a maior ou a 

menor probabilidade de sucesso educativo (JUSTINO, 2010: 88-89). Ainda assim, acre-

dito na escola como um motor de ascensão social. Se assim não fosse, seríamos todos um 

mero produto do sucesso ou insucesso dos nossos pais, sem direito a sonhar ou a lutar por 

um estatuto social mais elevado. 

1.4. Mas que caminho seguir?  

Terminado o 3.º ciclo, que opções estão ao dispor dos alunos? Existe uma panóplia 

de opções, o difícil pode ser escolher. Claro que a oferta está dependente da instituição. 

Mas de um modo geral têm ao seu dispor os clássicos cursos Científico-Humanísticos e 

cursos profissionais e os menos comuns cursos de aprendizagem, cursos tecnológicos, 

curso artístico especializado em regime integrado, cursos vocacionais e cursos de educa-

ção e formação.  
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Ao longo da última década, verificou-se que os jovens continuavam a optar maiori-

tariamente pela frequência dos cursos Científico-Humanísticos, oferta educativa vocaci-

onada para o prosseguimento de estudos de nível superior. No ano letivo 2017/2018, con-

cluíram o ensino secundário 78 901 jovens: 47 312 em Cursos Científico-Humanísticos, 

26 931 em Cursos profissionais, 2010 em Cursos de aprendizagem, 1154 em Cursos tec-

nológicos, 734 em Artístico especializado em regime integrado, 515 em Cursos vocacio-

nais e 245 em Cursos de educação e formação (Estado da Educação, 2018: 53). Dentro 

destes cursos existe uma miríade de opções. Para o ensino profissional, por exemplo, no 

ano letivo 2016/2017, no Continente contabilizavam-se 2849 ofertas (Estado da Educa-

ção, 2017: 120). 

Os cursos Científico-Humanísticos constituem uma oferta educativa vocacionada 

para o prosseguimento de estudos de nível superior universitário ou politécnico. Têm a 

duração de 3 anos letivos (10.º, 11.º e 12.º anos de escolaridade) e conferem diploma de 

conclusão do ensino secundário, bem como o nível 3 no âmbito do Quadro Nacional de 

Qualificações (QNQ). Os cursos Científico-Humanísticos têm quatro tipologias: Ciências 

e Tecnologias, Ciências Socioeconómicas, Línguas e Humanidades e Artes Visuais. Os 

planos de estudo integram uma componente de formação geral, comum aos quatro cursos, 

e uma componente de formação específica consistente com o domínio do respetivo curso 

(DGE, 2018).  

Dado o propósito do curso, questionei os alunos se pretendiam ou não prosseguir 

estudos e qual a área, se o ensino secundário não fosse obrigatório se estes estariam ou 

não interessados em prosseguir estudos, neste caso para o Ensino Secundário.  

Esta última questão poderá parecer trivial, mas quando iniciei os estudos, o meu 

objetivo era unicamente concluir o 9.º ano. Aliás, a escolaridade obrigatória até ao 12.º 

ano só aconteceu em 2009, quando eu já estava muito próximo de terminar o meu ciclo 

de estudos. Durante esse período nunca ponderei em prosseguir estudos, não era tema à 

mesa de jantar, nunca foi, como nunca foram as roupas de marca, os telemóveis, os com-

putadores, as viagens de finalistas. Não foram porque sabia perfeitamente que os meus 

pais não tinham possibilidades para tal. Na minha família subsistem vários membros da 

minha geração que não conseguiram concluir o 3.º ciclo e, percentualmente, o número de 

pessoas  que frequentou o ensino superior ronda aproximadamente o 1%, não mais do que 
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isso. Aliás, pensando no geral, por que razão é que o ensino continua a ser obrigatório? 

Porque continuam a existir famílias que desprezam a influência da escola e não lhe atri-

buem qualquer utilidade.  

Gráfico 1 – Número de alunos matriculados nos cursos Científico-Humanísticos, por curso. Por-

tugal. 

 

Fonte: DGEEC, 2018 Fonte: CNE 

Gráfico 2 – Percentagem de alunos matriculados nos cursos Científico-Humanísticos, por curso 

e NUTS I e II (2016/2017) 

Fonte: DGEEC, 2018 Fonte: CNE  
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Como é possível concluir, as Línguas e Humanidades encontram-se em segundo lu-

gar nas escolhas dos alunos. Se olharmos para Portugal como um todo, (28%, gráfico 2), 

mas se observarmos por região, as regiões autónomas destacam-se, quer na Região Au-

tónoma dos Açores, quer na Região Autónoma da Madeira onde a escolha recai em 40% 

e 34%, respetivamente. O que é bastante curioso tendo em conta a desvalorização das 

humanidades "all over the world, programs in arts and the humanities, at all levels, are 

being cut away, in favor of the cultivation of the technical" (NUSSBAUM, 2010: 23). 

Em primeiro lugar, com uma diferença muito substancial, estão as Ciências e Tec-

nologias (52%, gráfico 2). Porém, desde o ano letivo 2013/14, é possível verificar um 

aumento percentual de alunos que optam pela via das Línguas e Humanidades e pelas 

Ciências Socioeconómicas e uma redução dos que escolhem Artes Visuais. Portanto, pela 

lógica de muitos, este pode ser um sinal evidente de que há mais pessoas a tentar escapar 

da Matemática. Este aumento pode ser circunstancial, mas espero que não seja apenas 

fogo de vista, e que o curso nunca receba a herança de Teodorico da Relíquia, uns óculos 

“para ver o resto de longe” (QUEIROZ, 1984: 262).  

Para compreender se essa informação poderá fazer ou não algum sentido, pedi aos 

alunos que estão inseridos no nosso estudo empírico para indicarem quais foram as razões 

que os levaram a eleger este curso e, num segundo momento, pedi-lhes para nos assina-

larem quais foram as suas notas finais no final do 3.º ciclo a todas as disciplinas.  

Apesar de, na segunda parte, dedicar-me à análise quantitativa de dados onde se pode 

aferir o sucesso ou insucesso escolar, não nos devemos esquecer que são apenas números. 

O dia a dia na escola, as experiências e aprendizagens vividas pelos alunos são muito 

mais do que uma nota na pauta exposta no final do ano, depois de ser discutida em Con-

selho de Turma. Às vezes, a sociedade parece esquecer-se do tempo que os alunos passam 

nas escolas. E a influência da mesma, que marca de forma profunda a vida de todos eles. 

Há quem diga, de forma curiosa, que este é o trabalho deles, que não precisam de se 

preocupar com mais nada, porque não precisam de trabalhar. A questão é que frequentar 

a escola é efetivamente um trabalho, mas um trabalho não remunerado. 
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1.5. E o currículo?  

O currículo é o reflexo da política educativa, das necessidades do país, das limi-

tações socioeconómicas do meio e da metodologia científica de cada disciplina. É inegá-

vel que faz a ponte entre o que se pretende que se ensine e a prática letiva, ou seja, aquilo 

que os alunos devem aprender e interiorizar, daí a sua importância como instrumento de 

controlo social.  

No caso dos cursos Científico-Humanísticos, há quatro disciplinas que são trans-

versais, no âmbito da formação geral: o Português, a Filosofia, Língua Estrangeira (Ale-

mão, Espanhol, Francês ou Inglês) e a Educação Física. O que varia é a formação especí-

fica: no caso do curso de Línguas e Humanidades a disciplina trienal é a História A. No 

10.º e 11.º anos, os alunos têm ainda de optar por duas disciplinas: a Geografia A, o Latim 

A, uma Língua Estrangeira I, II, III, a Literatura Portuguesa e a Matemática Aplicada às 

Ciências Sociais (MACS). Enquanto no 12.º ano necessitam de escolher duas disciplinas 

e têm as seguintes opções: a Filosofia A, a Geografia C, o Latim B, as Línguas Estran-

geiras I, II ou III, a Literatura de Língua Portuguesa, a Psicologia B, Sociologia, a Antro-

pologia, as Aplicações Informáticas B, a Ciência Política, os Clássicos da Literatura, o 

Direito, a Economia C e o Grego. No entanto, as opções estão dependentes do projeto 

educativo da escola.  

O XXI Governo Constitucional considerou que os documentos curriculares, apli-

cados ao longo das últimas três décadas, careciam de articulação entre si. Neste quadro, 

tornou-se premente uma reorganização curricular, em convergência com o Perfil dos Alu-

nos à Saída da Escolaridade Obrigatória (PA). Dessa articulação resultaram as Aprendi-

zagens Essenciais (AE) que correspondem a um tronco comum de conhecimentos a ad-

quirir, identificados como os conteúdos de conhecimento disciplinar estruturado (Despa-

cho n.º 6944-A/2018).  

No caso particular da História, as Aprendizagens Essenciais aproximam-se muito 

dos objetivos propostos pelo programa de 1991. "Todo o documento gira em torno de 

Princípios, da Visão e de Valores, campos fulcrais para a exploração de competências que 

não devem, nem podem estar associadas a áreas disciplinares específicas, pois é função 
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de todos os campos disciplinares educar para que o aluno seja um “animal social” 

(COSTA, 2019: 45). 

O Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória foi inspirado na obra de 

Edgar Morin, várias vezes citada ao longo deste trabalho, Sete saberes para a Educação. 

O Perfil dos Alunos aponta para uma educação escolar em que os alunos desta geração global 

constroem e sedimentam uma cultura científica e artística de base humanista. Para tal, mobi-

lizam valores e competências que lhes permitem intervir na vida e na História dos indivíduos 

e das sociedades, tomar decisões livres e fundamentadas sobre questões naturais, sociais e 

éticas, e dispor de uma capacidade de participação cívica, ativa, consciente e responsável 

(PA, 2017: 10).  

Todas as disciplinas procuraram adaptar-se a este novo modelo, com um perfil 

mais humanista. Edgar Morin dizia que “é importante integrar na educação do futuro a 

contribuição inestimável das humanidades, não somente a Filosofia e a História, mas tam-

bém a literatura, a poesia, as artes" (2000: 48). 

 Seguem-se algumas das aprendizagens essenciais das disciplinas opcionais que 

os alunos que optem pelo curso de Línguas e Humanidades podem ter acesso.  

O Latim A e o Latim B podem desempenhar um papel fundamental na formação 

do cidadão de hoje e do futuro, pois graças à sua especificidade põe em contacto os alunos 

com um conjunto de valores humanos que são permanentes. Contribuiu também para uma 

competência comunicativa fundamentada, que se reflete em várias áreas do saber, das 

línguas às ciências, "tem repercussões em todas as atividades do aluno, escolares e extra-

escolares, preparando um cidadão ativo, conhecedor e linguisticamente competente" (AE, 

Latim A, 2018: 2), enquanto o latim B "contribui [...], para a consolidação de um perfil 

informado, humanista e criativo, para o desenvolvimento do pensamento crítico que se 

pretende" (AE, Latim B, 2018: 2). 

A Psicologia B visa o desenvolvimento das competências necessárias a um melhor 

conhecimento de si próprio e da relação com os outros e com o mundo (AE, Psicologia, 

2018: 1). 

Em Sociologia, "o conhecimento de fenómenos de natureza diversa e, muitas ve-

zes contraditórios, que coexistem nas sociedades contemporâneas como a globaliza-
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ção/aculturação, a (re)afirmação das identidades culturais, a constante mudança e a incer-

teza, nas sociedades onde persistem desigualdades sociais e formas de discriminação" 

(AE, Sociologia, 2018: 2). 

A Aplicações Informáticas B articula conceitos de programação com os diferentes 

tipos de media, tendo como objetivo a sua integração e aplicação no desenvolvimento de 

projetos multimédia (AE, Aplicações Informáticas, 2018: 1). 

"[A] Geografia [A] é a disciplina científica que se distingue e caracteriza pelo 

pensamento espacial, que pode ser definido como o conjunto de competências associadas 

ao conhecimento do território, à utilização de ferramentas de representação de informação 

sobre factos e processos numa base espacial, promovendo uma visão multiescalar e inte-

rescalar." (AE, Geografia A, 2018: 1). A Geografia C "aborda as transformações do 

mundo que acentuam a mutabilidade, a imprevisibilidade e a mobilidade, parâmetros de-

finidores da nossa existência social. Neste contexto, as migrações, os grandes blocos eco-

nómicos, as alianças geoestratégicas e a sua variabilidade, o esforço da comunidade in-

ternacional e dos seus diversos agentes para tornar a Terra um planeta mais sustentável e 

melhorar a vida quotidiana dos povos" (AE, Geografia C, 2018: 2). 

Com o Grego, "o aluno contacta, (...), não só com uma língua nova, que enriquece 

as suas competências na língua materna, mas também tem oportunidade de conhecer e 

investigar a explicação para a língua e a cultura atuais. Esta disciplina contribui, portanto, 

para a formação de cidadãos mais cultos, mais conhecedores, atentos ao património e à 

relação entre o presente e o passado" (AE, Grego, 2018 :2). 

A Literatura Portuguesa tem como finalidades "o fortalecimento dos hábitos de 

leitura de obras de reconhecido mérito da Literatura Portuguesa, a promoção da leitura 

autónoma e crítica, a formação de leitores com critérios de apreciação literária consisten-

tes, a reflexão acerca do papel de cada indivíduo como cidadão integrado numa determi-

nada comunidade mas que se relaciona de modo construtivo com outras pessoas de outras 

culturas, através do contacto com tradições literárias diferentes da portuguesa, o desen-

volvimento da criatividade, através da sensibilização estética e artística" (AE, Literatura 

Portuguesa, 2018: 1-2). 
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A Matemática Aplicada às Ciências Sociais procura desenvolver a capacidade de 

formular e resolver problemas matematicamente, de situações reais e de desenvolver a 

capacidade de comunicação de ideias matemáticas. Pretende-se "com esta disciplina os 

alunos desenvolvam capacidades de intervenção social pela compreensão e discussão de 

sistemas e instâncias de decisão, participando desse modo na formação para uma cidada-

nia ativa e participativa" (AE, MACS, 2018: 2). 

Na Antropologia, entre outras coisas, "estudam-se as sociedades contemporâneas 

na sua pluralidade. É dado enfoque: à construção social dos sentidos e das emoções; às 

linguagens do corpo; à construção da noção de etnia e identidade, desigualdades, demo-

cracia e cidadania, formas de poder, controlo, vigilância, turismo e património cultural, 

memória social, hegemonia e contra hegemonia" (AE, Antropologia, 2018: 2). 

Clássicos da Literatura permite ao aluno um conhecimento do património literário 

europeu, aprofundando hábitos de leitura. São "ainda finalidades desta disciplina o de-

senvolvimento de valores pessoais e interpessoais de natureza sociocultural e a promoção 

da educação para a cidadania, pelo contacto com tradições literárias diferentes da portu-

guesa." (AE, Clássicos da Literatura, 2018: 1). 

Apresentadas as disciplinas opcionais que compõem o curso de Línguas e Huma-

nidades, avançaremos agora para o ensino da História. Num mundo tão competitivo, qual 

é a importância ou a utilidade da História para os alunos? Segundo o Professor Luís Al-

berto Alves, “a sua utilidade vê-se na falta que faz àqueles que não entenderam que até o 

útil tem que ser belo e a beleza do presente tem os parâmetros da compreensão do passado 

(2009: 20). 

 

1.6. A utilidade do saber histórico  

 

Aquilo que aconteceu mistura-se com aquilo que eu quero que tenha acontecido e com aquilo 

que me contaram que aconteceu. A minha memória não é minha. A minha memória sou eu 

distorcido pelo tempo e misturado comigo próprio: com o meu medo, com a minha culpa e 

com o meu arrependimento (José Luís Peixoto, 2006: 145). 
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Neste último subcapítulo, é evidente que não serei imparcial, visto que considero 

a História imprescindível para um ensino de qualidade que defenda a democracia. Porém, 

como posso defender a utilidade da História ou combater pela História, como Lucien Fe-

bvre, se opto por colocar uma citação de um escritor contemporâneo em vez de uma frase 

enigmática e profunda de um historiador? É graças a Lucien Febvre, Marc Bloc e muitos 

outros historiadores que podemos usar a literatura, e tudo o que acharmos mais conveni-

ente, para construir conhecimento histórico relevante e para defender a nossa área de sa-

ber. Neste mundo tão profundamente utilitário, qual poderá ser enfim a função da Histó-

ria? É em busca da resposta a esta problemática que fecho o enquadramento teórico. 

Para muitos, a História no ensino básico e secundário pode servir simplesmente 

para passar de ano ou para ter uma melhor média. Todavia, para os historiadores ou para 

os apaixonados pelo conhecimento histórico é muito mais do que isso. Em primeiro lugar, 

não consideram a História uma erudição estéril, sem utilidade. Em segundo lugar, com-

preendem que não existe uma única História, uma verdade universal, estimada por toda a 

comunidade científica. É elementar que os alunos compreendam que a História é um co-

nhecimento que não está paralisado, é um organismo vivo, que pode evoluir em direções 

completamente opostas.  

Como historiadores ou professores de História não devemos procurar salientar 

apenas o que é diferente, ou singular. Devemos explorar e analisar também os silêncios 

dos oprimidos, dos sem palavra, dos sem rosto, dos esquecidos pelas areias do tempo. É 

necessário “ajudar os alunos a reconhecer que, em História, por vezes, tem de contar-se 

uma narrativa que preferíamos não aceitar” para os alunos terem “hipótese de compreen-

der o porquê de em História certos eventos serem mal interpretados” (GRACO, 2018: 

101).  

O ensino da História, e o seu desenvolvimento nos sistemas educativos, está um-

bilicalmente ligado à atenção prestada pelos sucessivos regimes políticos à influência da 

História na formação de uma consciência nacional. Esta faceta torna-se visível ao verifi-

carmos a prematuridade da sua inclusão nos currículos escolares. Com efeito, a História 

foi colocada ao serviço do Estado atribuindo-lhe objetivos de formação moral, patriótica 

de carácter propagandístico e permitiu também fomentar os sentimentos de inclusão numa 

determinada sociedade. 
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A disciplina de História, atualmente, no ensino secundário, pretende, segundo o 

programa, o desenvolvimento de competências que permitam a problematização do en-

cadeamento entre o passado e o presente, assim como a interpretação crítica do mundo 

atual, o desenvolvimento de reflexão, pensamento crítico, favorecer a autonomia pessoal, 

e a consciência da cidadania e da necessidade de intervenção crítica em diversos contex-

tos e espaços (DGE, 2001: 6). 

O objeto e o método próprios da disciplina de História A tornam-na importante para a con-

secução do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória: recorrendo à multiperspe-

tiva e a comparações entre realidades espácio-temporais distintas, o aluno adquire a compre-

ensão do mundo em que vive e uma consciência histórica que lhe permite assumir uma posi-

ção informada e participativa na construção da sua identidade individual e coletiva, numa 

perspetiva humanista; um método que valoriza a análise exaustiva de fontes diversificadas 

promove o desenvolvimento de uma perspetiva crítica, possibilitando a desconstrução de in-

formação, identificando o erro e a ilusão, promovendo uma intervenção consciente e demo-

crática na vida coletiva. (AE, História A, 2018: 2). 

O Conselho da Europa definiu, em 2018, um conjunto de linhas orientadoras para 

o ensino da História no século XXI: "o ensino da História desempenha um papel funda-

mental para fazer face aos desafios políticos, culturais e sociais que a Europa enfrenta 

atualmente; em particular, aos desafios colocados pela diversificação das sociedades, pela 

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

lores democráticos" (CE, 2018: 5). O ensino da História permite conhecer as complexi-

dades e a diversidade do comportamento humano no passado, fomentar a capacidade para 

questionar narrativas divergentes e até contraditórias, e exigir a fundamentação de qual-

quer argumento através de um conhecimento exaustivo de todos os dados" (CE, 2018: 5). 

Para além de que, "os processos mentais adquiridos através do estudo da História consti-

tuem critérios transmissíveis a qualquer disciplina. Assim, o conhecimento histórico-crí-

tico e a noção de sistemas políticos, sociais, culturais e económicos convergem numa 

cultura democrática indispensável para uma cidadania ativa" (CE,2018: 6). 

O ensino da História deve privilegiar a ligação entre o que os historiadores e os 

filósofos da História produzem, acabando com o fosso do que se passa no mundo da in-

vestigação e o ensino secundário. “Só assim a educação histórica estará apta a responder 

às exigências do pensamento científico numa perspetiva de desenvolvimento humano sus-

tentado” (BARCA, 2012: 38). 
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José Mattoso referia que “é importante criar condições que permitam preservar à 

História o estatuto de uma disciplina verdadeiramente útil, para não dizer indispensável, 

à vida do homem em sociedade” (2001: 228). Porém, como todos sabemos, paulatina-

mente, a História tem perdido importância e isso reflete-se claramente nas horas atribuí-

das à disciplina, sobretudo no ensino básico. 

O exercício e o aperfeiçoamento do seu rigor por meio de um estudo cuidadoso das regras de 

inferência é um dos principais contributos da História para a cultura contemporânea e para o exer-

cício de uma cidadania verdadeiramente responsável […] poucas disciplinas preparam tão seria-

mente o indivíduo para o exercício da crítica da informação mediatizada do que a História, pelo 

facto de só permitir o uso de factos estabelecidos por uma inferência rigorosa a partir de dados 

seguros (MATTOSO, 2001: 231).  

 

O Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória defende que o aluno deve 

ser “capaz de pensar crítica e autonomamente, criativo, com competência de trabalho co-

laborativo e com capacidade de comunicação” (2017: 16). Sendo um desiderato da His-

tória “formar cidadãos com um espírito crítico” deve, no contexto escolar, “formar alunos 

dentro de uma cultura comum e com uma cultura humanista” (DOUSSOT, 2011, apud 

ALVES, 2016: 22). 

“A nossa disciplina é hoje uma ciência e, como tal, rende culto à verdade, que é o 

seu Norte. A honestidade científica é importantíssima e sem ela não há autêntico conhe-

cimento, mas só mero diletantismo” (RAMA, 1980: 13). Enquanto nas ciências exatas, 

as conclusões retiradas das investigações refletem factos acerca de reações sem lugar es-

pecial no tempo e no espaço, na História as conclusões são sobre factos que têm necessa-

riamente de ter um lugar e um tempo determinados (RAMA, 1980: 45).  

Muitas vezes é atribuída à História a preservação da memória, mas não será a 

nossa memória uma fonte incalculável de erros? À medida que o tempo passa tendemos 

a embelezar ou a desfigurar um determinado acontecimento. O historiador francês Geor-

ges Duby, em conversa com Lardreau Guy, indicava que há sempre manipulação da me-

mória, em função, é claro, de um interesse. “O passado foi sempre triturado, colhido em 

redes de discurso entrelaçadas para envolver o adversário, ou para nos protegermos em 

combates em que o que está em jogo é o poder” (1989: 73). O papel do professor de 
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História é demonstrar, como refere Edgar Morin, que “não há conhecimento que não es-

teja, em algum grau, ameaçado pelo erro e pela ilusão" (MORIN, 2000: 19). Seja esse 

erro propositado ou não, nada em História está encerrado ou resolvido para sempre. 

O ensino da História surge, muitas vezes, como um encaixe de bonecas russas em 

que empilhamos conceitos, ideias, factos, datas e nomes, e vamos avançando até ao seu 

núcleo. Mas há quem ainda privilegie, na minha opinião de forma excessiva, o desenvol-

vimento da memória através da História. Como se decorar informações soltas fosse ajudar 

os alunos a compreenderem efetivamente as aprendizagens essenciais e a desenvolverem 

o conhecimento histórico.  

Para Gabriel Mithá Ribeiro existe um desleixo sistemático do treino da memória. 

“É tão nefasto um ensino que usa e abusa da memorização quanto um ensino que a su-

prime, que a denigre, que a reduz ao mínimo dos mínimos” (2015: 65). Ao longo dos 

anos, as suas aulas têm sido (quase) sempre expositivas. “O método expositivo torna tam-

bém a gestão de conteúdos mais objetiva e linear” (RIBEIRO, 2015: 72). Por regra, ocu-

pando entre um terço a metade do tempo da aula. A pedagogia desses minutos é sacerdo-

tal. Sem direito a interrupções. O uso da palavra pelos alunos é suspenso de modo drástico 

sempre que o docente considera necessário. Os estudantes são forçados ao registo escrito 

de dúvidas. Só depois do monólogo inicial vem o diálogo transversal, quando considera 

oportuno. O último momento da aula poderá servir para ler, escrever, fazer exercícios, 

explorar uma ou outra fonte ou documento histórico (RIBEIRO, 2015: 69-70).  

Neste modelo, o professor privilegia o ensino de memória e dá pouca liberdade 

aos alunos para se expressarem, o trabalho com fontes é reduzido ao mínimo para que 

não haja muita agitação. Não consigo perceber, ou melhor, não vai ao encontro da minha 

perceção do que podem ser as aulas de História. Como vamos nós(professores) construir 

pensamento crítico ou capacidade de intervenção se os alunos estão simplesmente senta-

dos o dia inteiro nas suas cadeiras, a absorver a informação que lhes vamos transmitindo.  

O conhecimento histórico não é algo inerte, muda, não se extingue, no fundo, 

como diria Antoine Lavoisier, nada se perde, tudo se transforma, e se ficarmos presos a 

factos fixos e absolutos não seremos capazes de conhecer e compreender informações, 

que podem ir na direção oposta do nosso conhecimento. Mesmo o conhecimento cientí-

fico é passível de ser transformado, quando surgem novas condições. 
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O ser humano “é resistente à mudança, e qualquer desvio inovador pode ser facil-

mente quebrado na origem, e houve certamente na História germes de conhecimento, sa-

ber, virtude, religião, que nunca chegaram a ver a luz do dia por terem sido implacavel-

mente esmagados no ovo” (MORIN, 2003: 205). Como diz António Damásio, o ser hu-

mano é resistente à mudança de opinião, pese embora a disponibilidade de provas em 

contrário, e por mais inteligentes e informados que sejamos (2017: 294). Mas, a capaci-

dade de se adaptar às mudanças é um dos sete saberes necessários à educação, de Edgar 

Morin (2000), que inspirou inclusive os autores do PA, “capaz de lidar com a mudança e 

com a incerteza num mundo em rápida transformação” (2018: 16). 

A História fornece argumentos, informações, prepara o indivíduo para o aparecer em público, 

o ser em público, o ser em sociedade, que irá se defrontar com a divergência. A História 

forma pessoas preparadas para argumentar, para defender ideias em público, para comparecer 

ao mundo público em defesa de teses e convicções, apanágio das sociedades democráticas 

contemporâneas. (ALBUQUERQUE, 2012, apud ALVES, 2016: 13). 

 

Mas há quem acredite que a História chegou ao fim, ou seja, perdeu o seu propó-

sito. Fukuyama defendia que a democracia liberal poderia constituir o ponto terminal da 

evolução ideológica da humanidade, e a forma final de governo e consequentemente da 

História (2007: 13). Mas, como indica Marília Graco, “a História ensina que nada fica 

para sempre, que nada está totalmente pré-determinado e que uma das mais efetivas for-

mas de viver o presente é aprender com o passado” (2018: 51). Porém, a “experiência 

histórica de um homem afeta seu senso de probabilidade, a escolha das coisas que ele 

acha possíveis de acontecer, porque ele acredita que já aconteceram antes, ou os motivos 

que ele acredita como prováveis de serem tratados, porque ele pensa que homens trataram 

deles antes” (CLARK, 1967, apud LEE, 2011: 35). Neste sentido, a História nunca aca-

bará, o homem continuará a evoluir de forma eterna e efémera, continuarão a existir acon-

tecimentos imprevisíveis, que nenhuma máquina consegue controlar ou prever, por mais 

variáveis que tenha.  

Um dos grandes desafios passa por educar os alunos para a cidadania ativa e fun-

damentada, sendo necessário desenvolver competências ao nível da discussão com sen-

tido e significado, logo produtiva e tendo como base diferentes perspetivas, que podem 

ser contraditórias (GRACO, 2018: 94). 
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Lee (2000, apud GRACO, 2018: 99-100) apresenta três dimensões de aprendiza-

gem histórica que considera fulcrais: 

1. a aprendizagem cresce na experiência ganha a partir da reflexão sobre pas-

sado humano; 

2. a experiência e o conhecimento são transformados numa mudança produ-

tiva através do modelo de interpretação; 

3. a aprendizagem histórica desenvolve a capacidade de orientação da vida. 

 

A utilidade da História e da formação em História é, no tempo presente, inquesti-

onável, mas é bom que nos compreendamos que a sua utilidade “se mede” pela capaci-

dade que a História terá de preparar os alunos para a sociedade em que vivem. “Múltiplos 

problemas contemporâneos reclamam da História um papel cívico, interventivo, consci-

ente, lúcido e tolerante que transforma a disciplina curricular num espaço privilegiado de 

formação onde pode jogar-se o próprio futuro da coexistência humana” (ALVES, 2016: 

16).  

A democracia está inacabada nos locais onde existe. Existem processos de regres-

são democrática que tendem a posicionar os indivíduos à margem das grandes decisões, 

com o pretexto de que estas são muito complicadas e que devem ser decididas por espe-

cialistas.  

O pensamento crítico e livre pode ser considerado perigoso, se os grupos domi-

nantes pretenderem apenas um conjunto de operários obedientes que levem a cabo os 

planos da elite. Mas, "educators for economic growth will not want a study of history that 

focuses on injustices of class, caste, gender, and ethnoreligious membership, because this 

will prompt critical thinking about the present" (NUSSBAUM, 2010: 21).  

Como reflete Orwell, em a Quinta dos Animais, onde “os porcos não trabalhavam 

efetivamente, antes dirigiam e supervisionavam os outros” (2017: 29), inicialmente, todos 

os animais seriam iguais, teriam os mesmos direitos e deveres. Todavia, aos poucos nota-

se que “TODOS OS ANIMAIS SÃO IGUAIS, MAS ALGUNS SÃO MAIS IGUAIS DO 

QUE OUTROS” (ORWELL, 2017; 128). Consequentemente, as ações perpetradas pela 

elite proporcionavam apenas um ensino aos seus semelhantes, alteravam a legislação em 

seu proveito e consequentemente levaram ao fim das liberdades. 

Não podemos deixar esta distopia tornar-se realidade. 
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2. Enquadramento metodológico  

Neste enquadramento metodológico, apresentarei a escola Dr. Manuel Laranjeira 

e a minha cidade que me voltou a acolher para o meu estágio profissional. Onde falarei 

da sua História e das minhas experiências na mesma. Explicitarei quais foram os métodos 

para a elaboração dos questionários e o processamento dos dados. Darei também a co-

nhecer as turmas que fizeram parte da investigação. 

 

2.1. Contextualização da Escola Dr. Manuel Laranjeira 

Foi com uma enorme felicidade e orgulho que pude regressar ao meu Liceu, que 

me acolheu no ano letivo 2006/2007, mas agora enquadrado na minha Iniciação à Prática 

Profissional, como professor estagiário. Curiosamente, muitos dos meus antigos profes-

sores ainda estavam em funções nesta instituição, e foi certamente com grande espanto 

que viram um aluno que andara esquecido pelos cursos profissionais ao seu lado nos cor-

redores, como colega de profissão. A maioria das assistentes operacionais, ou funcioná-

rias como eu lhes chamava, sem desrespeito, ainda se recordava de mim e do meu nome, 

apesar de ter passado tanto tempo. Sinto que fui muitíssimo bem acolhido por todos. 

A Escola Dr. Manuel Laranjeira localiza-se no concelho de Espinho, onde as ruas 

não têm nome, “a cidade de Espinho goza do raro privilégio de ser famosa pela sua malha 

urbana” (BARREIRA, 2013: 11), fazendo lembrar uma música dos U2, Where the Streets 

Have No Name. As ruas que vão de norte para sul são ímpares e as que correm de oeste 

para este receberam numeração par. Numa passagem de O Primo Basílio fala-se sobre “ir 

a Espinho, e pelas praias, sentar-se na areia, no bom ar cheio de azote, vendo o mar unido, 

de um azul metálico e faiscante” (QUEIROZ, 1983: 35). 

D. António da Costa, ao caracterizar o Espinho oitocentista, dizia "há quatro anos 

o Espinho era apenas uma pequena povoação de pescadores. Hoje di-lo-emos uma vila 

como que repentinamente saída do mar. Um improviso de progresso” (apud, BAR-

REIRA, 2013: 21). É assim que ainda hoje imagino a minha cidade, uma cidade pequena, 
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conhecida essencialmente pelo seu arruamento, pelas suas praias e pela sua feira semanal, 

que é uma das maiores da Jangada de Pedra, ou seja, da Península Ibérica.  

A Escola Dr. Manuel Laranjeira germinou como uma Secção Liceal do Liceu Na-

cional de Vila Nova de Gaia, em 1967-68, e instalou-se no Palacete Rosa Pena (Ruas 19 

e 26), que está atualmente num estado de degradação lastimável e desprestigiante para a 

cidade. Autonomizou-se no ano de 1971 com o nome de Liceu Nacional de Espinho e 

posteriormente, em 1978, adotou o nome do seu patrono Dr. Manuel Laranjeira.7 

No final do ano letivo 2012/13, criou-se o Agrupamento de Escolas Dr. Manuel 

Laranjeira (AEML) que é constituído atualmente pela Escola Secundária Dr. Manuel La-

ranjeira, a Escola Básica Sá Couto, a EB1/JI Espinho 3, Escola Básica de Anta, JI Guetim 

e EB1 Aldeia Nova Guetim. Assegura, atualmente, diferentes níveis de educação desde o 

pré-escolar ao 12.º ano de escolaridade a cerca de 3100 alunos. Segundo o projeto educa-

tivo, “o Agrupamento tem a preocupação de melhorar os resultados escolares e de pro-

mover o sucesso educativo dos seus alunos, dando uma atenção especial aos apoios edu-

cativos e preocupando-se com a orientação vocacional e profissional dos alunos” (PE-

AEML, 2017: 3). O seu lema é “promover a inovação e a excelência” (PE-AEML, 2017: 

3). Como eterna rival, a Industrial, mais antiga e com um teor mais utilitário e pragmático, 

atualmente pertence ao agrupamento da Escola Secundária Dr. Manuel Gomes de Al-

meida (ESMGA).  

Na oferta formativa para o ensino secundário, o agrupamento possui os quatro 

cursos Científico-Humanísticos e dispõe de oito cursos profissionais: Animação Socio-

cultural, Técnico de Análises Laboratoriais, Técnico de Audiovisuais, Técnico de Geria-

tria, Técnico Multimédia, Técnico de Restaurante-Bar, Técnico de Comércio e Técnico 

de Vendas (PE-AEML, 2017: 5). 

 

7 Manuel Laranjeira nasceu em Mozelos, no lugar da Vergada, no atual concelho de Santa Maria da Feira, 

a 17 de agosto de 1877 e faleceu a 22 de fevereiro de 1912, em Espinho. Foi um homem que conjugou a 

arte e a ciência, pois foi médico e dedicou uma parte da sua vida a escrever. Em 1907, defendeu a tese, 

apresentando um trabalho de interpretação psicológica do misticismo, A doença da Santidade. Da sua obra 

literária opto por destacar uma pequena parte de uma carta enviada a Teixeira de Pascoais, em 1904: “Uma 

coisa, todavia, me entristece infinitamente no seu livro: é a certeza íntima de que tôda a crença, todo o seu 

entusiasmo, tôda essa maravilhosa energia de apóstolo e combatente – é inútil. Toda essa onda de piedade 

sua irá esbarrar e desfazer-se contra a muralha do egoísmo humano. (...) A filosofia, meu poeta, já fez as 

suas provas Práticas; e veja: a Humanidade continua sendo a mesma enferma” (LARANJEIRA, 1943: 49-

50). 
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A Iniciação à Prática Profissional é, sem dúvida, um dos momentos mais impor-

tantes neste Mestrado, para mim e para todos os meus camaradas. É chegado o momento 

de experienciar verdadeiramente o que é estar do outro lado da trincheira. Todos passa-

mos largos anos sentados numa secretária, como atores principais, mas com um papel 

muitas vezes secundário. Inverter esta situação é fraturante, as aulas assistidas passam a 

ter um peso diferente, a forma como observamos a sala e o seu ambiente não se equipara 

ao de quando entramos pela primeira vez numa sala de aula com 5/6 anos, ou até mesmo 

quando entramos numa sala de aula no Ensino Superior.  

Como mencionei anteriormente, regressei à minha escola e à minha cidade, retor-

nei quase 10 anos depois, pois deixei esta instituição no ano letivo 2009/2010, após a 

conclusão do Ensino Secundário, no curso Profissional de Técnico de Multimédia. A es-

cola que deixei mudou muitíssimo devido às obras de requalificação do Parque Escolar, 

porém já estava a mudar estruturalmente enquanto dava os meus, supostos, últimos passos 

pelos seus corredores.  
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Figura 1 – Antigo Anfiteatro da Escola Secundária Dr. Manuel Laranjeira 

 

Fonte: https://www.parque-escolar.pt/pt/escola/051 

Figura 2– Anfiteatro Dr. Maria Ricardo da AEML (2020) 

 

Fonte: https://www.parque-escolar.pt/pt/escola/051 

 

https://www.parque-escolar.pt/pt/escola/051
https://www.parque-escolar.pt/pt/escola/051
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No fundo, observei as janelas que o meu pai colocou quando tinha 14 anos, vi a 

escola a ser reorganizada, melhorada, mas como aluno não cheguei a sentir o cheiro a 

novo. As obras de requalificação terminaram no ano letivo seguinte à minha saída. As 

intervenções da Parque Escolar fizeram-se sentir de forma visível em toda a estrutura e 

articulação entre os vários espaços da escola. Todos os edifícios foram modernizados ou 

reformulados, surgiu uma nova biblioteca, um novo auditório, uma nova cantina, um novo 

espaço para a prática de desporto. A generalidade das alterações foi positiva, pois trouxe 

modernidade e um maior conforto a todos os utilizadores do espaço, mas na ótica de um 

antigo estudante da casa sinto que ficou a faltar uma sala de convívio, que existia antes 

das obras, um espaço muito amplo onde os alunos podiam conviver, estudar e que neste 

momento não existe. A escola ficou mais fechada, mais pragmática, mas, ao mesmo 

tempo, mais acolhedora.  

Durante este ano, tive o privilégio de poder trabalhar diretamente com a Profes-

sora Anabela Prata, que assumiu o papel de Orientadora Cooperante. A sua experiência 

na prática letiva, os seus conhecimentos, assim como a experiência a orientar outros es-

tagiários foi, sem margem para dúvidas, uma mais-valia. A sua boa disposição é contagi-

ante, mas o seu rigor é ainda mais. Procurou, sempre que possível, corrigir as minhas 

falhas, e não mostrou receio de elogiar quando achou adequado. Fez-nos crer algo que 

ainda demoramos a assimilar, “vocês são professores”, e é com esse espírito que termino 

este ano letivo. Quanto ao núcleo de estágio, composto por mim e pela colega Maria João 

Duarte, funcionou maravilhosamente. Penso que aprendemos muitíssimo e gostávamos 

de ter aprendido ainda mais.  

Neste ano letivo 2019/2020, a orientadora cooperante teve duas turmas de 10.º ano 

e uma de 11.º ano do curso de Línguas e Humanidades às quais lecionava História A. 

Estas três turmas tornaram-se as nossas turmas. Como lecionámos apenas a turmas do 

Ensino Secundário, procurei sempre reforçar os meus conhecimentos científicos. A con-

clusão do IPP não deve ser fácil para ninguém, mas este ano acredito que foi especial-

mente difícil para todos nós, professores e especialmente para os alunos.  

No caso particular do nosso núcleo de estágio, a última vez que estivemos presen-

cialmente com os alunos foi para a realização de uma prova de avaliação, dia 12 de março, 
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durante a manhã. Nesse mesmo dia, à noite, o governo decretou o encerramento das es-

colas. Desde então não tivemos qualquer contacto direto com os alunos. As aulas reto-

maram após a interrupção letiva da Páscoa através de plataformas online (Meet, Microsoft 

Teams), mas o AEML não nos concedeu acesso numa primeira fase. Após termos mos-

trado interesse em assistir às aulas online, até porque porventura (ou desventura) será essa 

a nossa realidade, pelo menos, no próximo ano letivo, criaram um e-mail de acesso ao 

Teams. Quando foi decretado o encerramento das escolas já tínhamos cumprido os 2000 

minutos de práticas letivas assistidas, mas foi com pesar que tivemos de passar um pouco 

ao lado durante esta fase, apesar de termos continuado a produzir atividades para os alu-

nos desenvolverem durante este período. Em suma, esta circunstância fez com que não 

tivéssemos oportunidade de nos despedirmos dos nossos primeiros alunos. Imaginei vá-

rias vezes como seria a despedida. 

 

2.2. Construção da ferramenta 

 

Neste subcapítulo, pretendo expor as técnicas de investigação que selecionei para este 

estudo. 

O estudo pretende responder às seguintes questões:  

• Por que razão escolheram as línguas e humanidades? 

• Qual o perfil do aluno que seleciona este curso? 

• Qual é a utilidade da História e das ciências sociais e humanas para o futuro? 

Desde as primeiras conversas sobre estas temáticas que percebi que o melhor instru-

mento de recolha de dados seria o inquérito por questionário, e defini desde logo que faria 

dois. O inquérito por questionário deve ser já considerado um clássico no campo da in-

vestigação ligada à educação, bastando folhear outros relatórios de estágio para aferir isso 

mesmo, “talvez devido à sua simplicidade” (TUCKMAN, 2000: 17). Tive um especial 

cuidado para tentar garantir que “todas as perguntas significam o mesmo para todos os 

inquiridos” (BEEL, 1993: 27). Uma das caraterísticas desta metodologia é ser um pro-
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cesso “para adquirir dados acerca das pessoas, sobretudo interrogando-as e não obser-

vando-as, ou recolhendo amostras do seu comportamento” (TUCKMAN, 2000: 308). Se 

sustentasse este trabalho puramente em apontamentos acabaria por se tornar um estudo 

ainda mais influenciado pelas minhas opiniões.  

Segundo Amado, “a natureza da relação investigador-objeto é, ou procura ser, 

uma relação de independência evitando tanto quanto possível a interação entre ambos, 

para que se obtenha a imprescindível objetividade” (2014: 34). Durante o processo de 

construção e análise posterior dos dados recolhidos procurei ser isento. Apesar da regu-

laridade com que se constroem e se aplicam inquéritos por questionário isso não significa 

que estes descurem uma metodologia rigorosa. Até porque “dão-nos os dados expressos 

pelos próprios inquiridos. Tais dados refletem o que os sujeitos pensam, mas estes podem 

ser influenciados, tanto pela autoconsciência como pelo desejo de criarem uma impressão 

favorável” (TUCKMAN, 2000: 358). 

Para a elaboração deste relatório acabei por selecionar unicamente duas turmas, 

do 10.º ano. Para salvaguardar o anonimato dos alunos envolvidos, as turmas em questão 

serão sempre denominadas por Alfa e Ómega. Considero aqui importante explicar as ra-

zões que levaram à seleção deste grupo. Em primeiro lugar, porque pretendia perceber as 

razões que levam os alunos a selecionar este percurso escolar. Em segundo lugar, por uma 

questão de conveniência, o facto de ter uma proximidade maior com estes alunos promove 

que estes estejam dispostos a cooperar nesta investigação.  

Tive um especial cuidado com a apresentação, “os inquiridos precisam de ser en-

corajados a ler e a responder às questões e podem adiar esta tarefa se forem confrontados 

com um documento de aparência descuidada” (BELL, 1993: 125). 

Ambos os questionários foram testados por um conjunto de 6 alunos do AEML 

do 12.º, com intuito de descobrir erros, questões mal formuladas ou dúbias. Foram feitas 

algumas correções. No segundo inquérito, alguns alunos não se recordavam com certeza 

de algumas das notas finais que tinham tido no 9.º. Nesse sentido colocamos uma infor-

mação suplementar para consultarem a plataforma do Inovar: “8 – Indica quais as tuas 

notas no final do 9.º ano. Consulta o Inovar se não recordares.” 
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Idealmente, ou utopicamente, os questionários teriam sido aplicados a todas as 

turmas de Línguas e Humanidades do AEML, mas há algo fundamental para qualquer 

processo de investigação que o investigador nunca se deve esquecer, que é o tempo dis-

ponível/tarefas para executar. Como para além deste trabalho diurno (IPP) conciliei um 

noturno, tal como fiz durante a licenciatura, tornar-se-ia difícil trabalhar com uma amostra 

maior, sendo o tempo disponível a terceira e última razão. Apesar destas considerações, 

se não tivesse surgido a pandemia, muito provavelmente, a esta hora estaria mergulhado 

em papeis, a consultar os processos individuais de todos os alunos que escolheram Lín-

guas e Humanidades, mas essa aventura terá de ficar para uma investigação posterior.  

O primeiro inquérito foi produzido em formato Word e partilhado com os alunos 

em papel (Anexo 1), sendo preenchido no final de uma aula, em novembro de 2019, con-

tando com a participação dos 44 alunos. Como é possível adivinhar, a opção pela recolha 

da informação em papel exigiu um tratamento dos dados recolhidos bem mais árduo do 

que se fosse numa plataforma digital. Todavia, era o método que dava mais garantias da 

participação dos alunos. 

O questionário começa por apresentar os seus objetivos, clarificando o âmbito em 

que se insere e assegurando o anonimato dos respondentes. Fiz uma leitura inicial com os 

alunos para que não houvesse dúvidas relativamente às questões colocadas e houve uma 

breve apresentação do tema e das razões pelas quais os estávamos a envolver nesta inves-

tigação. No final, alguns alunos confidenciaram-me que achavam o projeto muito inte-

ressante.  

Considero relevante salientar que, quando coloquei em prática o primeiro questi-

onário ainda estava numa fase muito embrionária da IPP, a revisão da literatura ainda 

estava numa fase preliminar, tinha consultado de forma muito leve as obras de Tuckman 

(2000) e de Bell (1993). Nesta fase, a minha orientadora teve um papel fulcral, eluci-

dando-me sobre algumas dúvidas que tive ao longo da preparação dos questionários. 

 O segundo inquérito por questionário (Anexo 2) foi elaborado num momento 

completamente diferente do primeiro. Já tinha realizado quase todas as leituras que sus-

tentam o enquadramento teórico. Este segundo inquérito, ainda assim, vai ao encontro do 

primeiro; no entanto, como foi enviado num momento em que já não tínhamos aulas pre-

senciais, teve de ser construído e respondido no mundo virtual. Optei pelo Google Forms, 
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por ser gratuito, intuitivo e facilitar o tratamento de dados, pois permite exportar os dados 

para um ficheiro Excel. Este questionário foi construído em meados de maio de 2020, 

mas antes de chegar aos alunos teve de passar primeiramente pela Direção do AEML, 

pelos diretores de turma, pelos encarregados de educação e, finalmente, chegou aos alu-

nos. 

Os alunos começaram a responder ao segundo inquérito por questionário no dia 9 

de junho, no dia 10 tinha dezoito respostas, no dia 13 vinte e duas respostas, no dia 17 

havia registo de vinte quatro respostas, e esse número manteve-se até encerrar o questio-

nário no dia 19 de junho. Pretendia a maior participação possível, até porque a amostra 

não é representativa. Nesse sentido, optei por solicitar à Orientadora, mais uma vez, a sua 

cooperação e, numa das aulas síncronas, voltou-se a pedir aos alunos que respondessem. 

Como indica Bell, até 10% de ausência de resposta é tolerável, mas “um elevado nível de 

falta de respostas poderá distorcer os resultados” (1993: 131). Face à aproximação do 

prazo que defini para a entrega deste relatório tive de fechar o questionário, de modo a 

poder fazer uma análise cuidada dos dados. 

O primeiro inquérito por questionário foi executado no final de uma aula da nossa 

Orientadora Cooperante, num ambiente controlado, com o necessário silêncio. Porém, 

aquando da aplicação do segundo questionário não foi possível controlar o ambiente em 

que foi respondido, nem se houve troca de informação entre os envolvidos. Procurei ter 

uma especial atenção na construção do segundo inquérito para que as questões não tives-

sem uma interpretação dúbia. Isto porque, apesar de estar disponível para responder a 

qualquer questão, não recebi nenhuma dúvida por parte dos alunos. A Orientadora Coo-

perante foi também fundamental em ambos os inquéritos: no primeiro concedeu-me al-

gum tempo para entregar os inquéritos aos alunos numa das suas aulas e no segundo au-

xiliou-me a fazer chegar os inquéritos numa tarefa que se mostrou muito burocratizada e 

quase hercúlea que colocou em causa a entrega do relatório na data prevista.  

Ambos os inquéritos começam com questões relacionadas com a idade, o género 

e a turma. Relativamente à formulação das questões, optei por uma metodologia que cruza 

as potencialidades da análise quantitativa e qualitativa. 
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O primeiro inquérito divide-se, depois, em duas partes. Na primeira parte, optei 

por formular nove afirmações cujas possibilidades de resposta são apresentadas recor-

rendo à escala Likert (questões 4, 5 ,6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12). Existiam cinco níveis, “em 

que cada um desses níveis é considerado de igual amplitude” (TUCKMAN, 2000: 279): 

"Discordo fortemente", “Discordo” “Não concordo, nem discordo” “Concordo” e “Con-

cordo fortemente".  

Na segunda parte, desenhei um conjunto de dez questões abertas, mas em apenas 

três destas (questões 19, 20 e 21) era expectável uma resposta mais longa, perfeitamente 

visível no número de linhas atribuídas. Como indica João Amado, “esta técnica permite 

uma expressão livre das opiniões dos respondentes, ainda que o questionário contemple 

alguns itens orientados” (2014: 271). As restantes (questões 13,14,15,16,17,18) eram 

também de resposta aberta, mas mais breve, como, por exemplo, a questão 16 “Qual é a 

tua expectativa de média final em História neste ano letivo?”. Bastava colocar o valor 

quantitativo. 

No segundo questionário decidi reduzir de forma substancial o número de ques-

tões, mas como pretendia cruzar informações recolhidas no primeiro inquérito, mantive 

uma das questões de concordância: “Estou a frequentar o curso que queria” e uma das 

questões de respostas aberta; “Qual pensas ser a importância da História para o teu fu-

turo?”. Produzi ainda três questões de concordância (questões 5, 6, e 7) e duas questões 

de listagem simples, onde é apresentada uma lista de alíneas, podendo qualquer uma delas 

ser selecionada (questões 8 e 9) e, ainda, uma questão aberta (10). 
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2.3. Caracterização das turmas 

 

Fonte: Documentos de turma.  

Para esta investigação, contámos inicialmente 44 alunos inscritos na disciplina de His-

tória A, e foram esses quarenta e quatro alunos que participaram no primeiro questionário. 

É importante salientar que existia uma grande heterogeneidade entre os elementos das 

turmas, com particular enfoque em quatro alunos com experiências educativas totalmente 

distintas, pois tinham acabado de chegar a Portugal. Todos foram colocados na mesma 

turma, dois deles são venezuelanos, um inglês e um francês. Contudo, ao longo do ano 

houve algumas mudanças: no primeiro período houve mudanças, mas não alteraram o 

número de alunos inscritos. Pois houve uma permuta entre dois alunos, um dirigiu-se para 

um curso profissional e o outro integrou uma das turmas; no segundo período, entraram 

dois alunos que foram distribuídos pelas duas turmas, ou seja, concluímos o ano letivo 

com 46 alunos. 

O ano letivo terminou com 27 alunos na turma Alfa, oito (29,6%) do sexo mascu-

lino e dezanove (70,4%) do sexo feminino. A turma Ómega concluiu o ano letivo com 

dezanove alunos, nove (47,4%) do sexo masculino e dez (52,6%) do sexo feminino. Por-

tanto, como podemos constatar, há uma predominância do sexo feminino, pois eram vinte 

e nove alunas (63,0%) e dezassete alunos (37,0%) no conjunto das duas turmas. 

Gráfico 3 - Género dos alunos 
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Gráfico 4 – Idade dos alunos 

 

Fonte: Primeiro inquérito por questionário. 

No que concerne à idade, a média situa-se aproximadamente nos 15 (15,4) anos.  

Mal se iniciou o ano letivo percebemos que as turmas eram completamente dis-

tintas. A Ómega, apesar de ter um menor número de alunos, parecia ter um comporta-

mento mais irrequieto e imprevisível. Como tínhamos dois 10.º anos, procurámos atribuir 

uma turma a cada estagiário. Como gosto de desafios ofereci-me para ficar com a turma 

que, em teoria, poderia dar mais trabalho. Porém, com o decorrer do tempo, percebemos 

que as aparências iludem e a nossa impressão inicial estava completamente equivocada.  

Os alunos da turma Ómega acabaram por se mostrar muito mais interessados, mais 

dinâmicos, bem-dispostos e dispostos a aprender, apesar das dificuldades. Enquanto a 

turma Alfa demonstrou ter alunos mais apáticos, mais conformados e muito menos inte-

ressados em participar nas atividades propostas. No final, a turma Alfa revelou, de um 

modo geral, melhor aproveitamento do que a Ómega na disciplina de História A. No en-

tanto, na turma Ómega notou-se uma clara evolução positiva na predisposição para apren-

der apesar da irreverência de alguns alunos.  

Dada a passividade demonstrada e a falta de empenho nas aulas, acabámos por 

procurar realizar tarefas que fossem didáticas e divertidas. Criámos jogos, pedimos aos 

alunos para escreverem cartas ao seu suserano, houve dramatizações na sala de aula, 

desde gladiadores até a construtores de aquedutos romanos. Chegámos mesmo a redigir 

o guião de uma peça de um teatro, sempre com uma pitada de humor. Acreditamos que 

estas atividades conseguiram fomentar um pouco mais o gosto dos alunos pela História. 
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Creio que esta caracterização inicial da escola e das turmas, inseridas neste plano 

de investigação, é fundamental para uma melhor compreensão dos resultados obtidos, até 

porque, apesar do problema levantado ser algo bastante abrangente, apenas pode ser ana-

lisado neste contexto muito particular. 

 

2.4. Análise dos resultados do primeiro inquérito 

Nestes dois subcapítulos, após ter efetuado uma explicação dos procedimentos 

metodológicos aplicados nesta investigação, prossigo para a apresentação e interpretação 

dos resultados8. Segundo Bogdan e Biklen, “a análise envolve o trabalho com dados, a 

sua organização, divisão em unidades manipuláveis, síntese, procura de padrões, desco-

berta de aspetos importantes do que deve ser apreendido e a decisão do que vai ser trans-

mitido aos outros” (1994, apud, AMADO, 2004: 299). A análise de dados é um momento 

fundamental em qualquer investigação. Após a sua recolha, é necessário saber analisar e 

interpretar corretamente. “O aspeto mais importante da análise de conteúdo é o facto de 

ela permitir, além de uma rigorosa e objetiva representação dos conteúdos os elementos 

das mensagens, através da sua codificação e classificação por categorias” (AMADO, 

2004: 304). Segue-se a análise das várias respostas ao primeiro questionário.  

 

8 Todas as percentagens foram realizadas com uma poderosa regra de três simples e foram arredondadas a 

uma casa decimal. 
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Gráfico 5 – Estou a frequentar o curso que queria 

 

Fonte: Primeiro inquérito por questionário. 

Em resposta à afirmação “Estou a frequentar o curso que queria”, os inquiridos 

demonstraram maioritariamente estar a frequentar o curso que desejavam, pois, vinte e 

dois (50.0%) alunos concordaram e treze concordaram fortemente (29,5%). Apenas um 

aluno demostrou não estar no curso que desejava (2,3%), discordando fortemente, oito 

alunos escolheram não concordar nem discordar (18,2%). A opção discordo não foi sele-

cionada por nenhum dos inquiridos.  

Face a estes dados depreendo que, nas duas turmas, os alunos, apesar das diversas 

opções que poderiam ter tomado no Ensino Secundário, estavam satisfeitos com o curso 

que frequentavam à data da aplicação do inquérito. Se se mostrou evidente que a maioria 

estava no curso que pretendia, todavia este poderia não estar a corresponder às suas ex-

pectativas. No Gráfico 7 podemos observar as expectativas deste grupo. Porém, considero 

que frequentar o curso que queremos é um privilégio, porque nem todos o podem fazer. 
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Gráfico 6 – Estou motivado para o estudo (1.º inquérito) 

 

Fonte: Primeiro inquérito por questionário. 

Face aos resultados anteriores, os registos para esta questão não foram surpreen-

dentes. Os inquiridos voltaram a concentrar as suas respostas no “Concordo” com vinte e 

seis respostas (59,1%) e na opção “Concordo fortemente” com sete alunos (15,9%). Ape-

nas um aluno (2,3%) escolheu a opção “Discordo fortemente”. A opção “Discordo” foi 

selecionada por quatro vezes (9,1%). Por outro lado, seis alunos (13,6%) optaram por 

“Não concordo, nem discordo”. Tal como na questão anterior, foi com agrado que verifi-

quei que uma larga maioria está satisfeita com a sua escolha e que está motivada.  

A motivação é fundamental para a realização de qualquer tarefa, mesmo no nosso 

dia a dia. Sem motivação, a maioria das tarefas pode tornar-se penosa e a nossa taxa de 

esforço pode reduzir até níveis sofríveis. 
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Gráfico 7 – O curso está a corresponder às minhas expectativas. 

 

Fonte: Primeiro inquérito por questionário. 

Para a afirmação do gráfico 7, fica patente uma elevada taxa de concordância (de-

zoito alunos, 40,9%, concordam e oito 18,2% concordam fortemente), mas continuam a 

persistir alunos que preferem não dar a sua opinião ou que ainda não conseguiam colocar-

se num dos pratos da balança (catorze, 31,8% não concordam nem discordam). Somente 

quatro (9,1%) discordam e nenhum dos alunos selecionou a opção “Discordo forte-

mente”. Apesar de este inquérito ter sido realizado ainda numa fase inicial do ano letivo, 

a maioria dos alunos parece estar satisfeita com a sua escolha, tal como foi possível con-

cluir com as duas primeiras afirmações do inquérito. Todavia, ficamos simplesmente a 

saber se está a corresponder às expectativas, não sabemos quais eram, se eram positivas 

ou negativas. Mas dadas as respostas já referidas acredito que sejam positivas, se não 

estivesse a ser uma experiência positiva, creio que os alunos usufruiriam desta ocasião 

para indicar que discordavam com maior veemência da afirmação.  
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Gráfico 8 – Os meus pais/encarregados de educação influenciaram a minha escolha do curso. 

 

Fonte: Primeiro inquérito por questionário. 

No que se refere à influência dos pais/encarregados de educação, as opiniões di-

videm-se de forma aproximada entre as várias opções, com exceção do “Concordo forte-

mente” com dois registos (4,5%). A opção “Discordo fortemente” assume o primeiro lu-

gar, com doze inquiridos (27,3%). As restantes opções, todas com dez escolhas, corres-

pondem a 22,7% cada uma. Nesta resposta nota-se uma inclinação para os inquiridos 

discordarem, mais do que concordarem, mas os alunos que optaram por “Não concordo, 

nem discordo” fazem a diferença.  

Uma parte destes alunos, ao negar a influência familiar, podem querer demonstrar 

que são eles que definem o rumo da sua vida, a fazer lembrar o egocentrismo da adoles-

cência de que Elkind falava, e de que Piaget já tinha também escrito. Por outro lado, 

acredito que existirão pais ou encarregados de educação que demonstram uma maior pre-

ocupação e outros que se preocupam de igual modo, mas que dão maior liberdade aos 

seus filhos para tomarem as suas próprias decisões. Há outros que infelizmente não têm 

tempo, conhecimento ou vontade de acompanhar os seus filhos. Basta ouvir os diretores 

de turma para perceber que, às vezes, passam o ano letivo a tentar entrar em contacto com 

o encarregado de educação do aluno X, sem sucesso.  
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Pode parecer de somenos importância, mas ao escolherem esta área, muitos destes 

alunos poderão estar a passar ao lado de uma carreira recheada de sucesso financeiro e os 

pais sabem certamente disso. Por exemplo, no meu caso pessoal, os conhecimentos dos 

meus pais, ao nível das opções do ensino secundário, resumem-se à dicotomia ensino 

profissional e ensino regular. Espero que dez anos volvidos desde a minha saída que os 

pais saibam um pouco mais do que isso.  

Gráfico 9 – As informações do psicólogo influenciaram a minha escolha. 

 

Fonte: Primeiro inquérito por questionário. 

Hora de analisar se a psicóloga, no caso do AEML, influenciou a orientação vo-

cacional dos alunos. Rapidamente verificamos que a maioria opta pelo “Não concordo, 

nem discordo”, quinze (34,1%) dos inquiridos. Nota-se, novamente, uma tendência para 

o “Discordo” da afirmação, sendo que treze alunos (29,5%) escolheram a opção “Dis-

cordo” e sete (15,9%) a “Discordo fortemente”. Apenas sete alunos (15,9%) concordam 

e dois (4,5%) concordam fortemente. Estes dados vão ao encontro da questão anterior, 

apesar de uma parte muito substancial não expressar o seu grau de concordância. Porém, 

continua a haver um maior número que declara que não foi influenciado. A influência das 
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atividades levadas pelo departamento de psicologia parecem não estar a ter grande im-

pacto; porém também poderá querer dizer que as informações prestadas pela psicóloga 

não vão ao encontro das escolhas dos alunos.  

No meu caso particular, recordo que, apesar de ser um aluno mediano, nunca me 

foi aconselhado um curso científico humanístico, as conversas que tive com a Psicóloga 

foram muito curtas e impessoais. No seu entender, o melhor para mim era mesmo um 

curso profissional. Apesar de ser do seu conhecimento o meu percurso escolar, assim 

como o meu gosto pela História. Este gosto podia, eventualmente, ter sido potenciado e 

explorado. 

 Se tivesse escolhido a área das humanidades, talvez tivesse chegado à licenciatura 

de História mais cedo, mas é impossível afirmar com total certeza de que teria seguido 

este rumo. O percurso que tive de realizar para chegar aqui foi longo, mas valeu muitís-

simo a pena. Tive de aprender sozinho qual era o caminho que queria realmente seguir. 

Uma fração destes alunos terá de fazer também o seu percurso e poderá mudar radical-

mente de área de estudo, principalmente numa altura em que é tudo tão incerto e impre-

visível. 

Gráfico 10– Frequentaria o Ensino Secundário se fosse opcional. 

 

Fonte: Primeiro inquérito por questionário. 
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Mas será que se o Ensino Secundário fosse opcional, estes alunos optariam por 

continuar a estudar? A resposta surpreende-me pela positiva, pois vinte e um dos inquiri-

dos (47,7%) concordaram fortemente e dezasseis concordaram (36,4%). Apenas um 

aluno (2,3%) indicou que discordava e seis (13,6%) optaram por não concordar nem dis-

cordar.  

Como já indiquei anteriormente, o ensino continua a ser obrigatório porque uma 

parte muito substancial da população continua a não valorizar a escola, se assim não fosse 

não teria de se manter obrigatório. É semelhante ao que acontece, por vezes, com o cinto 

de segurança. Apesar de estar disponível em todas as viaturas novas, se não fosse obriga-

tório existiriam pessoas que não o colocariam. É evidente que colocar o cinto é um gesto 

que se tornou natural na maioria das pessoas, tal como enviar os seus filhos para a escola; 

mas todos sabemos que ainda existem pessoas que optam deliberadamente por não man-

dar os seus filhos para a escola, ou que se esquecem de colocar o cinto de segurança.  

Quando tinha uma idade próxima dos inquiridos, o ensino obrigatório era apenas 

até ao 9.º ano, e podem acreditar que quando estava a frequentar o 7.º ou 8.º anos não 

acreditava que ia continuar a estudar. No seio da minha família era pouco frequente, até 

porque fui dos primeiros a concluir o 9.º ano. Continuei, apesar de ser opcional, muito 

por influência dos meus pais, que faziam gosto que eu fizesse o 12.º ano. Mas gostavam 

que eu tivesse sido eletricista ou mecânico, porque dá muito dinheiro. 
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Gráfico 11– Pretendo ingressar no Ensino Superior. 

 

Fonte: Primeiro inquérito por questionário. 

Como este curso científico humanístico tem como principal finalidade o prosse-

guimento de estudos, é relevante tentar entender se os alunos querem ingressar no Ensino 

Superior. Como é possível conferir no gráfico, a grande maioria pretende continuar a 

estudar no ensino superior, (vinte e seis alunos, 59,1% concordam fortemente, e onze 

alunos, 25,0%, concordam). Somente um aluno (2,3%) mostrou que não tem planos em 

ingressar no ensino superior no momento da resposta e seis alunos (13,6%) não concor-

dam, nem discordam. Portanto, apenas um aluno em 44 assume que não quer continuar a 

estudar, o que é um sinal positivo dos novos tempos. O número de alunos que entra nas 

universidades portuguesas tem vindo a aumentar. Nos últimos cinco anos, segundo os 

dados divulgados pela DGEEC (2020), o número de alunos inscritos aumentou 11%.9 No 

ano letivo de 2015/2016 estavam inscritos 346.347 e no ano letivo 2019/2020 o número 

aumentou para 384.981 alunos. As medidas de apoio e a melhoria das condições socioe-

conómicas, bem como uma valorização do ensino, estarão na origem desta tendência. O 

 

9 Disponível em https://www.dgeec.mec.pt/np4/%7B$clientServletPath%7D/?newsId=1120&file-

Name=DGEEC_2020_ResultadosDisciplinas3_CEB_S_.pdf [Consulta realizada em 17/06/2020] 
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governo tem alargado, paulatinamente, os apoios escolares, com atribuição de bolsas às 

famílias mais carenciadas, por exemplo.  

No próximo ano letivo é provável que se sinta um recuo no número de inscritos 

no Ensino Superior, devido ao Covid-19. Na 14.ª questão deste inquérito procurámos sa-

ber quais são os cursos que os alunos pretendem seguir. Mas será que os alunos que op-

taram por Línguas e Humanidades gostam da disciplina trienal obrigatória, a História? É 

isso que vamos compreender de seguida. 

Gráfico 12 – Gosto de História. 

 

Fonte: Primeiro inquérito por questionário. 

Os dados recolhidos revelam que os alunos gostam de História, pois entre os 44 

alunos inquiridos, apenas quatro (9,0%) discordam fortemente e seis (13,6%) não con-

cordam nem discordam, todos eles da turma Alfa. Metade dos inquiridos, ou seja, vinte e 

dois alunos (50%) concordam fortemente e treze (29,5%) concordam. Evidencio que a 

turma Ómega apenas selecionou a opção concordo e concordo fortemente. É um bom 

indício os alunos gostarem de História. Mais à frente irei procurar compreender se estes 

alunos gostam de História, apenas, porque estavam habituados a ter boas classificações.  
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Gráfico 13 – Considero a carga Horária adequada. 

 

Fonte: Primeiro inquérito por questionário. 

Como o gráfico deixa patente, a maioria dos inquiridos considera que é adequada, 

pois vinte e seis (59,1%) alunos concordam fortemente e onze (25%) concordou. Apenas 

um aluno discordou (2,3%), e seis alunos (13,6%), curiosamente todos da Ómega, prefe-

rem manter-se em campo neutro. Aparentemente, a duração letiva é adequada para a mai-

oria dos alunos, o que é um bom indicador, uma vez que os alunos passam muitas horas 

na escola. Se não considerarem esse tempo válido podem entrar em rutura com o sistema 

de ensino. 
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Gráfico 14 – Já reprovaste alguma vez? 

 

Fonte: Primeiro inquérito por questionário. 

 

Habitualmente, no final do ano letivo, as perguntas fabricadas pelos familiares aos 

alunos é se passaram de ano ou não, não se pergunta se aprenderam alguma coisa, o mais 

importante é mesmo passar de ano. 

Examinando o gráfico, verificamos que oito alunos da turma Alfa já ficaram reti-

dos em anos anteriores, sendo que seis alunos uma vez (23,1%) e dois duas vezes (7,7%). 

Na turma Ómega, quatro alunos (22,2%) indicaram que reprovaram uma vez. Portanto, 

em 44 alunos, dez (22,7%) reprovaram uma vez e dois (4,5%) reprovaram duas vezes. No 

que respeita a estas duas turmas, a taxa de retenção é de 27,3%. Mas se esquecermos os 

números, percebemos que são muitos os alunos que, por alguma razão, não conseguiram 

completar os objetivos escolares, pelo menos uma vez.  

O facto de terem reprovado não faz destes alunos mais ou menos capazes de terem 

sucesso escolar ou profissional. Lamentavelmente os alunos que reprovaram são de certa 

forma vistos como dispensáveis, em reuniões ouve-se muitos “este não quer saber, o me-

lhor era ir para o profissional”. É lamentável este tipo de pensamento numa classe que 

tem como objetivo educar. Somos nós (professores) que temos de procurar e manter um 

nível de resiliência elevado para encontrar estratégias que, motivem os alunos para que 
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eles atinjam os objetivos propostos por todas as disciplinas. Mas, o discurso clássico que 

coloca a culpa nas costas dos alunos é muito mais simples do que mudar de facto o modo 

de ensinar, pois também se ouvem frases como “eu sempre ensinei assim, os alunos têm 

de se adaptar a mim”. O que isto tem que ver com as vezes que os alunos reprovaram? Se 

calhar tudo, possivelmente nada. A verdade é que a ideia pré-concebida de que os alunos 

que escolhem esta área são considerados maus alunos não fica provada pela taxa de re-

tenção dos mesmos. 

 

Gráfico 15 – Disciplinas favoritas. 

 

Fonte: Primeiro inquérito por questionário. 

 

O gráfico acima reflete as disciplinas que os alunos mais apreciam, com 100 res-

postas. Como podemos observar, em 44 respondentes 28 selecionaram História como dis-

ciplina favorita. No entanto, se analisarmos as turmas individualmente, na turma Ómega, 

quinze alunos (83,3%) escolheram História, o que vai ao encontro da ideia de que os 

alunos desta turma revelaram todos que gostavam de História e esse gosto era visível no 

decorrer das aulas. Note-se que os inquiridos podem ter preferido a História devido ao 
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contexto em que foi realizado o inquérito, mas é com agrado que observo os números, 

mesmo sabendo que são apenas números. Com a medalha de prata está a Educação Física 

com vinte e sete respostas. A completar o pódio encontra-se a disciplina de Espanhol com 

vinte e duas respostas. MACS teve direito a oito. A língua portuguesa e a inglesa obtive-

ram seis cada uma, mas na disciplina de Inglês apenas alunos da turma Alfa mostraram 

apreço pela disciplina, não obtendo nenhuma seleção por parte da Ómega. Por fim, en-

contra-se a disciplina de Filosofia com duas escolhas e a surpreendente Matemática com 

uma escolha. Surpreendente porque a matemática não consta no currículo de Línguas e 

Humanidades, mas isso não significa que os alunos que escolheram esta área não gostem 

da disciplina ou que tenham tido mau desempenho nessa disciplina. 

No segundo inquérito solicitei aos alunos para indicarem as notas que tinham tido 

no final do 3.º Ciclo, para com essa informação podermos relacionar se o gosto está ou 

não relacionado com as classificações.  

Gráfico 16 – Se tivesses hipótese de escolha, que disciplinas substituías no curso? 

 

Fonte: Primeiro inquérito por questionário. 

Para a questão relacionada com a hipotética substituição de disciplinas no curso, 

recebi 62 respostas. Observando o gráfico, há uma disciplina que se salienta: Filosofia 
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com vinte e três respostas (37,1%), com a turma Ómega a destacar-se, desta vez com onze 

respostas (61,1%) em dezoito alunos. A Filosofia tinha sido escolhida como disciplina 

favorita por apenas duas pessoas, o que nos leva a concluir que nestas turmas o gosto pela 

disciplina não é abundante. MACS está em segundo lugar nas disciplinas que os alunos 

gostariam de substituir com onze respostas (17,7%). Todavia, esta disciplina era opcional, 

os alunos podiam ter escolhido Geografia, por exemplo. Segue-se o Inglês, com oito res-

postas (12,9%), disciplina não opcional e, num curso vocacionado para as línguas, a única 

razão válida que consigo encontrar para substituir a disciplina por outra língua seria se 

estes alunos já tivessem um domínio proficiente da língua inglesa. A opção “Nenhuma” 

foi escolhida apenas pelos alunos da Alfa com seis respostas (9,7%). Curiosamente cinco 

alunos (8,1%) preferiam não ter Português, quatro deles da turma Ómega. Na questão 

anterior, fiz questão de salientar o facto de a História ser a disciplina favorita da turma 

Ómega, e agora verifico que na Alfa quatro alunos, se tivessem possibilidade de trocar, 

removiam a História do cardápio. A prática de Educação Física parece também não ser 

muito apreciada por três alunos (4,8%) da turma Alfa. Por fim, está o Espanhol com duas 

(3,2%) respostas. 

Nesta questão estivemos apenas a colocar possibilidades hipotéticas. Os alunos 

sabiam perfeitamente que não podiam trocar as disciplinas por outras áreas que fossem 

mais enquadradas com os seus gostos pessoais ou capacidades. Revela, sobretudo, as dis-

ciplinas nas quais os alunos estavam, eventualmente, a ter mais dificuldades ou menos 

interesse. No caso particular da Filosofia, o facto de ser uma disciplina nova no seu cur-

rículo pode explicar a “deceção”. Na História, os alunos têm normalmente ideias tácitas, 

mais ou menos corretas, sobre o que é a disciplina, apesar das diferenças abismais entre 

o 3.º Ciclo e o Ensino Secundário. Na Filosofia, acredito que o choque seja superior, os 

alunos são colocados perante conceitos novos, com problemas mais difíceis do que as 

equações. As equações, normalmente, têm solução; os problemas filosóficos são um 

“pouco” mais ambíguos.  

Nas questões anteriores, os alunos tiveram oportunidade de demonstrar se apreci-

avam ou não História, mas que classificação creem que vão ter no final do ano letivo? 
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Gráfico 17– Qual é a tua expectativa de média final em História neste ano letivo? 

 

Fonte: Primeiro inquérito por questionário. 

Como é perfeitamente visível no gráfico, há uma grande disparidade nas classifi-

cações que vão desde o 10 (4,5%) ao 18 (9,1%). O espectro é de facto vasto e, em alguns 

casos, pouco modesto. Claro que agora podemos falar em modéstia porque estamos quase 

no final do ano letivo e temos uma noção do percurso dos alunos ao longo do ano. A 

maioria dos alunos presumia que iria ter 17 (22,7%), o que seria uma nota excelente. O 

15 é a segunda nota mais escolhida pelos alunos (13,6%). As classificações de 16 e 11 

obtiveram o mesmo volume de escolhas, com cinco respostas cada uma (11,4%). O 13, 

número do azar no Ocidente, teve quatro (9,1%). Algo de salutar é que os alunos tinham 

expectativas muito elevadas relativamente às notas que iriam obter no final do ano letivo. 

Nenhum esperava ter negativa, talvez porque não fosse comum, mas será que era habitual 

terem notas tão elevadas? A verdade é que com estas respostas as turmas ficariam com a 

seguinte média: a turma Alfa 14,7 e a Ómega 14,9, com exceção de dois que não soube-

ram indicar a sua expectativa. 
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Gráfico 18 – O que gostavas de fazer nas aulas de História? 

 

Fonte: Primeiro inquérito por questionário. 

Para a questão do que gostam de fazer nas aulas de História, registei 91 respostas, mas 

os alunos ficaram literalmente presos nos exemplos que lhes dei na leitura inicial do in-

quérito. Apenas um aluno (1,1%) da turma Ómega referiu um exemplo de algo que não 

mencionei e que acabou por não acontecer em nenhuma das aulas, que foi um debate. As 

visitas de estudo figuram na opção mais vezes escolhida pelos alunos, onde contamos 

trinta e sete escolhas (40,7%). Estes alunos desejavam mesmo sair do ambiente da escola, 

mas tal não foi possível, não tivemos oportunidade de realizar nenhuma visita de estudo. 

Por norma, História é uma disciplina onde são propícias e adequadas as visitas de estudo, 

e acredito que se aprende muito ao visitar locais de interesse histórico. Apesar de não 

termos saído da escola, recordo-me de uma atividade formidável na qual Maurizio Pado-

van foi à escola apresentar o seu Violino de Auschwitz10, mostrando como a música pode 

ser utilizada para compreender a sociedade, num período tão marcante na História do 

século XX. 

 

10 "O Violino de Auschwitz" – Maurizio Padovan https: //www.youtube.com/watch?v=4Sa_r7f-vUw [Con-

sulta realizada em 12/06/2020] 
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Em segundo lugar, estão os filmes, com trinta e duas respostas (35,2%). Todavia, ao 

longo do ano letivo, apenas visionámos dois filmes completos: Elizabeth (1999) e o Nome 

da Rosa (1986). Há vários trabalhos que demonstram quão enriquecedor pode ser o ci-

nema, tais como Ensinar com a Sétima Arte: O espaço do cinema na Didática da Histó-

ria, de Tiago Reigada (2013). Apesar de sermos apreciadores não era esse o nosso foco, 

de modo que acabámos por mostrar apenas pequenas partes de filmes que iam ao encontro 

dos conteúdos programáticos.  

Em terceiro lugar está o teatro, com nove escolhas (9,9%). No decorrer do segundo 

período, criámos uma peça, a Re(Descoberta) do Brasil, no âmbito da Unidade Curricular 

de Problemáticas Históricas, e gostaria de destacar que os alunos pediram várias vezes 

para continuarmos a realizar esse tipo de atividade pois acabou por ser algo que os apro-

ximou da História. 

Com o número de escolhas muito próximo, oito (8,8%), está a elaboração de traba-

lhos. Acredito que deixei bem patente a minha opinião sobre a importância da realização 

de trabalhos e de análise de fontes no enquadramento teórico.  

Em quinto lugar estão os jogos, com quatro respostas (4,4%). Este recurso não foi 

muito explorado ao longo do ano, e apenas desenvolvemos em núcleo de estágio um quizz 

sobre a “a renovação da espiritualidade e da religiosidade”. 
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Gráfico 19– Caso pretendas seguir o ensino superior especifica o curso ou áreas em que estás 

interessado. 

 

Fonte: Primeiro inquérito por questionário. 

No conjunto de 44 alunos, todos manifestaram interesse em prosseguir estudos, o 

que vai ao encontro do que declararam na afirmação 7 do questionário, onde apenas um 

mostrou não ter intenção de continuar a estudar. De qualquer forma, registei 60 hipóteses, 

existindo, portanto, alunos que indicaram mais do que uma opção. O curso de Direito 

destaca-se dos demais, pois é o que atrai o interesse deste grupo, com dezoito escolhas 

(30,0%), segue-se Psicologia com dez (16,7%), Criminologia com oito (13,3%), Desporto 

com sete (11,7%), Ensino com cinco (8,3%), sem especificar qual a área de ensino, Tu-

rismo com quatro (6,7%), Relações Internacionais com três (5%), Jornalismo com duas 

(3,3%) e, por fim, com o mesmo número de escolhas, uma (1,7%) Secretariado, Arqueo-

logia e Cinema. O curso que eles escolheram está formatado para preparar os alunos para 

o Ensino Superior, portanto esta ambição é justificável. 
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Gráfico 20 – Quais as razões que te levaram a escolher este curso? 

 

Fonte: Primeiro inquérito por questionário. 

Avançarei agora para análise do conteúdo das três questões onde os alunos se ex-

pressaram com mais carateres. Como refere Esteves, "a análise de conteúdo, mais do que 

simplesmente descritiva e atenta ao conteúdo manifesto, visa a produção de inferências, 

e, portanto, a interpretação e, eventualmente, a explicação dos fenómenos tanto patentes 

como latentes na comunicação" (2006: 108). “O primeiro grande objetivo da análise do 

conteúdo é o de organizar os conteúdos de mensagens num sistema de categorias que 

traduzam as ideias-chave veiculadas pela documentação em análise” (AMADO, 2004: 

313). Ao elaborar as categorias já estava a interpretar.  

Relativamente à questão que procura perceber com maior precisão as razões que 

levaram os alunos a escolher este curso (questão16, gráfico 20), poderíamos ter colocado 

várias opções para os alunos selecionarem. Todavia, para não condicionar a amostra, op-

támos por permitir que os alunos expusessem as suas razões de uma forma que acredita-

mos ser a mais conveniente e sem condicionalismos. Esta é, sem margem para dúvidas, 

uma das questões centrais deste relatório.  

Após a análise das respostas dos alunos, decidi criar categorias. Todavia, algumas 

respostas dos alunos inserem-se em mais do que uma categoria, o que corresponde neste 
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caso a 55 unidades de registo. Determinei colocar novamente um gráfico porque me pa-

rece que permite verificar mais facilmente qual é a tendência geral. Em anexo (ANEXO 

3), estão disponíveis todas as respostas dos alunos inseridas na categoria que considerei 

ser a mais adequada. A categorização desta questão foi a que mais dificuldades colocou11. 

As categorias são as seguintes. “Disciplinas”, “Fuga”, “Simplicidade” e “Prosseguimento 

de estudos”  

Relativamente à categoria “Fuga”, onde coloquei os alunos que planeiam fugir das 

ciências exatas e os que pretendem escapar aos cursos profissionais. Ao contrário do que 

era expectável, somente onze alunos (20,0%) se inserem nesta categoria. Alguns exem-

plos: “parecia-me o curso mais adequado pois não queria ir para um curso profissional 

nem queria ir para um curso com matemática” (a16Ω); “foi gostar de línguas e não de 

ciências e matemática." (a12Ω), “também fugir à matemática” (a24α), ou “quis fugir à 

matemática e físico-química” (a37α).  

Segundo um relatório da DGEEC de maio de 2020, entre os anos letivos 

2011/2012 e 2017/2018, o número de estudantes no ensino público que concluem o 3.º 

ciclo e transitam para o ensino secundário com negativa a matemática aumentou 10 pon-

tos percentuais, situando-se no último ano letivo referido com cerca de 33% (DGEEC, 

2020: 14). Enquanto, por exemplo, a História não chega aos 5%, a matemática destaca-se 

pela negativa em todo o terceiro ciclo (DGEEC, 2020: 13-14). Face a estes dados e às 

respostas dos alunos, parece ser com alguma normalidade que uma parte dos alunos tende 

a "fugir à matemática" por não conseguir ter resultados satisfatórios. Em Línguas e Hu-

manidades existe a disciplina de MACS, mas como refere um dos inquiridos, pretendia 

“fugir (um pouco) à matemática difícil” (a32α). Ainda assim, percentualmente, neste 

grupo de alunos está longe de ser a razão mais vezes mencionada para escolherem esta 

área. 

Há quem acredite, no entanto, que estes números não transmitem a realidade, por-

que cada vez se torna mais difícil reter um aluno, entrando o sistema numa onda de faci-

litismo. Como Filipe Oliveira, presidente da Sociedade Portuguesa da Matemática, diz: 

 

11 A letra “a” refere-se ao aluno e o número que lhe segue corresponde ao número atribuído ao inquérito. 

Os inquéritos do nº 1 ao 18 correspondem à turma Ómega (Ω), os remanescentes à Alfa (α). 
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"está a tornar-se cada vez mais fácil transitar de ano, uma constatação que é compatível 

com as orientações implícitas para se evitarem retenções.”12  

Por falar em facilidade, aproveito para apresentar mais uma categoria: a “Simpli-

cidade”. Três alunos (5,5%) referiram que escolheram Línguas e Humanidades pela faci-

lidade, “História sempre foi mais fácil do que outras disciplinas” (a6Ω); “Ter melhores 

notas e facilidade” (a8Ω); “Como não gosto de estudar achei que era um curso mais fácil 

para ter uma boa média.” (a26α). Estas três respostas vão ao encontro da opinião de muitas 

pessoas que acreditam que ter uma boa média é mais fácil em Línguas e Humanidades. 

No entanto, quando observamos os resultados dos exames nacionais, verificamos, por 

exemplo, que a História A não é assim tão simples. Nos anos letivos 2015/16, 2016/2017 

e 2017/2018, a disciplina de História teve as seguintes médias: 9,5, 10,3 e 9,5 respetiva-

mente. Enquanto nos mesmos anos letivos, a Matemática A registou 11,2, 11,5 e 10,9, e 

Física e Química 11,1, 9,9 e 10,6. Torna-se difícil defender essa tese que associa o facili-

tismo a esta área quando verificamos estes resultados.  

De qualquer modo, a razão que fez com que mais alunos escolhessem este curso 

foram as “Disciplinas” com vinte e uma respostas (38,2%). Na categoria das disciplinas 

poderia ter adicionado as respostas dos alunos que indicaram que queriam fugir da Ma-

temática, mas optei por criar duas categorias distintas: a) porque não gostar da Matemá-

tica não está obrigatoriamente ligado ao gosto pelas línguas, são duas coisas distintas que 

por vezes se conjugam “gosto de História e de línguas e não gosto de matemática e físico-

química” (a39α). Os alunos acabam por indicar, nesta categoria, que gostam das discipli-

nas que o curso disponibiliza, “gosto das disciplinas” (a22α). Mas um dos inquiridos re-

fere que “as razões são que gosto de todas as disciplinas que tem o curso e no 9.º ano tirei 

boas notas às disciplinas que agora tenho no 10.º ano.” (a9Ω). Em tempo oportuno, vamos 

analisar as classificações finais destes alunos no final do 3.º Ciclo.  

A maioria dos inquiridos inserido nesta categoria destaca que as razões que os 

levaram a escolher o curso foram as disciplinas, “porque gosto de línguas e porque era 

 

12 Jornal Público (2020). Um terço dos estudantes continua a entrar no secundário com negativa a Mate-

mática. Disponível em https://www.publico.pt/2020/06/07/sociedade/noticia/terco-estudantes-continua-

entrar-secundario-negativa-matematica-1919721  [Consulta realizada em 16/06/2020]  

https://www.publico.pt/2020/06/07/sociedade/noticia/terco-estudantes-continua-entrar-secundario-negativa-matematica-1919721
https://www.publico.pt/2020/06/07/sociedade/noticia/terco-estudantes-continua-entrar-secundario-negativa-matematica-1919721
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dos melhores cursos” (a11Ω); “muitas línguas e disciplinas como História que me des-

pertam curiosidade” (a30α), ou porque “escolhi este curso dado que este adequa-se aos 

meus gostos” (a8Ω). Como é possível verificar no enquadramento teórico, esta área tem 

uma diversidade muito grande de opções para os alunos, para além do currículo comum 

a todos os cursos científico-humanísticos.  

Por fim, está o “Prosseguimento de estudos”, razão que levou vinte alunos 

(36,4%) a optarem por esta área, “foram o curso que quero seguir” (a3Ω), “porque é o 

curso mais adequado para o que quero seguir no futuro” (a4Ω), “porque preciso destas 

disciplinas na faculdade” (a7Ω).  

Gráfico 21 – Qual a importância da História para o tempo presente? 

 

Fonte: Primeiro inquérito por questionário. 

Sobre a importância da História, resolvi criar duas questões abertas: a primeira é 

sobre a importância da História para o tempo presente e a segunda para o futuro. Tal como 

na questão anterior, os alunos não desenvolveram muito as suas ideias, apresentaram res-

postas bastante simples e pouco desenvolvidas. Após a leitura das respostas, elaborei duas 

categorias: “Conhecimento do Passado” e “Preparação para o futuro”. Dos 44 alunos in-

quiridos, três responderam que não sabiam e dois não responderam (11,4%). Estas ques-

tões abertas eram uma oportunidade para estes alunos deixarem o seu testemunho através 

da escrita.  

A categoria que teve maior expressão foi a “Compreensão do Passado”, com trinta 

respostas (68,2%) em quarenta e quatro alunos. Os inquiridos indicam essencialmente 
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que: “para sabermos mais do passado, atualmente” (a11Ω); "ficarmos a saber a nossa 

História” (a43α). O conhecimento desse passado permite-nos compreender o presente 

como indicam: “o presente é a consequência do passado.” (a10Ω); “porque sem as inven-

ções dos últimos séculos e todas as coisas que aconteceram no passado, provavelmente 

vivíamos num mundo completamente diferente” (a18Ω). Para além das já referidas, des-

taco esta resposta: "é importante para termos conhecimento do que aconteceu e nos co-

nhecermos e compreendermos melhor” (a36α). A História pode efetivamente ajudar-nos 

compreendermo-nos mutuamente, sem julgamentos, porque quem estuda História não 

deve julgar os acontecimentos, o conhecimento histórico sério não pode ser utilizado para 

condenar, mas para criar empatia. 

Para a categoria “Preparação para o futuro” selecionei nove respostas (20,5%). 

Optei por colocar na categoria “Preparação para o futuro” as respostas que referem, por 

exemplo, que a História é útil para “não cometer os mesmos erros/decisões do passado” 

(a34α). A verdade é que muitos dos nossos erros, enquanto sociedade ou indivíduos, só 

se tornam erros séculos mais tarde, quando são percecionados, estudados e vividos por 

outras pessoas em contextos completamente distintos. Todavia, o conhecimento do pas-

sado não se deve cingir aos feitos que enaltecem as nações ou os povos, assim como não 

se deve centrar no que consideramos atualmente um erro. O historiador Rui Tavares in-

dica que a solução para uma melhor compreensão destes problemas passa por várias so-

luções: 

Não recusar o debate, não o fechar à partida, iniciar diálogos abertos e atempados que impeçam 

que se torne regra a “justiça por próprias mãos” — seja para remover estátuas ou para as manter 

no lugar. As sociedades democráticas podem ser melhores e mais imaginativas do que isto: há 

estátuas que podem e devem sair, ou ser removidas do pedestal e colocadas ao nível do solo (como 

se propõe para Leopoldo II dos belgas, um monarca colonialista cruel e desumano, denunciado já 

mesmo no seu tempo), ou contextualizadas com texto ou mais arte, ou levadas para museus e 

inseridas em exposições que não escondam nada da História.13 

Nesta categoria obteve-se também duas respostas, que são idênticas: “é funda-

mental conhecer o passado para conseguir perceber o presente e o futuro” (a4Ω). Ambas 

 

13 Jornal Público (2020). Não tenham medo de olhar a História de frente. Disponível em https://www.pu-

blico.pt/2020/06/12/opiniao/opiniao/nao-medo-olhar-historia-frente-1920281  [Consulta realizada em 

12/06/2020] 

https://www.publico.pt/2020/06/12/opiniao/opiniao/nao-medo-olhar-historia-frente-1920281
https://www.publico.pt/2020/06/12/opiniao/opiniao/nao-medo-olhar-historia-frente-1920281
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referem aquela ideia clássica do conhecimento histórico dar as ferramentas necessárias 

para uma compreensão do presente, e pessoalmente acrescento, para uma intervenção 

crítica e corajosa no presente. 

Em síntese, posso afirmar que existem várias perspetivas sobre a importância da 

História para o presente, mas este grupo tem ainda muito para trabalhar ao longo do En-

sino Secundário para compreender a importância da História e para ter um pensamento 

histórico significativo. Mas o pensamento histórico não é algo inato, tem de ser trabalhado 

sistematicamente com os alunos. Vivemos cada vez mais numa sociedade multicultural, 

onde se desenvolvem diferentes narrativas que são disseminadas através das famílias cul-

turais e religiosas, e por canais como a imprensa, os media e a internet. (GRACO, 2018: 

84). Todos nós somos confrontados com várias perspetivas históricas mais ou menos vá-

lidas. Como podem selecionar, criticar e construir uma verdadeira consciência histórica 

se não possuírem ferramentas para tal? 

Gráfico 22 – Qual a importância da História para o teu futuro? 

 

Fonte: Primeiro inquérito por questionário. 

A última questão do primeiro questionário está relacionada com a importância da 

História para o futuro. Esta questão tem um teor muito idêntico à anterior, pois pretende 
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compreender qual a relevância que os alunos concedem à História para o seu futuro, se é 

ou não útil. As duas permitem compreender as diferentes conceções dos alunos no que 

toca à importância efetiva da História. Não serão muitos a continuar a estudar História no 

ensino superior, segundo as suas respostas nenhum pretende estudar História, portanto, 

para que será que serve a História que lhe estamos a ensinar agora no Ensino Secundário? 

Dividi as suas respostas em duas categorias: “Utilitária" e "Inutilidade". Note-se que nesta 

questão, três alunos indicaram “não sei” (a15Ω) e um não respondeu. 

A categoria “Utilidade” foi a que granjeou mais unidades de registo, com trinta e 

uma respostas (70,5%). A maioria dos alunos acredita que a utilidade da História para o 

seu futuro é “saber o que já foi feito” (a25α), "não cometer os erros da humanidade.” 

(a44), “é importante para ser mais culto” (a27α). Dentro deste segmento de respostas sa-

liento a “ter mais cultura e se calhar muito mais não sei, não sei em que me pode ajudar” 

(a32α). Os alunos parecem ter uma ideia de que a História é importante, que lhes pode 

dar conhecimento, mas não sabem muito bem para quê, não se conseguem expressar, ou 

simplesmente não sabem (se soubessem acredito que as respostas tivessem sido mais con-

sistentes).  

Há alunos que concedem um sentido utilitário mais pragmático à História, seja 

para “para poder entrar no curso que quero” (a2Ω) ou para “se trabalharmos em alguma 

coisa que envolva História” (a12Ω). Nestes dois exemplos o cariz meramente utilitário é 

evidente: no primeiro, é útil para ingressar num determinado curso e no segundo é neces-

sário na eventualidade de trabalhar algo que envolva a História, como “se formos traba-

lhar para um museu etc. temos conhecimento sobre isso” (a13Ω). 

Concordo que quem trabalha num museu deve saber História, mas quem constrói 

casas, vende fruta ou apanha o lixo também deve e pode saber História. O conhecimento 

histórico não deve pertencer a uma elite ou apenas para ter a média adequada para ingres-

sar no ensino superior, muito menos é exclusivo a quem trabalha em museus ou dá aulas. 

A resposta mais curiosa nesta categoria refere que “depende, se for político tenho de saber 

a História do meu país, se não for político para ajudar os meus filhos quando tiverem 

dificuldades em História” (a22). Se um político soubesse a História do seu país já seria 

de louvar, mas isso não deveria ser suficiente. Estas respostas envolvem a História num 
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mundo onde a sua utilidade para o futuro se mede entre o conhecimento o utilitarismo 

puro. 

Por outro lado, na categoria "Inutilidade" registaram-se nove respostas (20,5%). 

Os alunos são muito claros, a utilidade da História para futuro segundo estes é “NE-

NHUMA!” (a39α); “Nada” (a3Ω); “Nada” (a14Ω); “Nada” (a21); “Acho que nenhuma” 

(a28α); “Nenhuma” (a30α), “Nenhuma” (a33α); “Nada, pois vai ser irrelevante para o 

meu futuro” (a36α); “Para o meu futuro nada, porque esta disciplina não tem que ver com 

a área que quero” (a43α). Lamento que tantos alunos acreditem que a História não terá 

nenhuma utilidade para a sua vida, deve ser frustrante estudar durante anos uma ciência 

que, no final, não terá qualquer utilidade para as suas vidas. Voltamos a questionar os 

alunos no segundo questionário sobre a importância da História, um pouco abaixo voltarei 

a refletir sobre as respostas dos alunos. 

 

2.5. Análise dos dados do segundo questionário 

O segundo questionário foi aplicado através do Google Forms, em junho. Apesar 

de todos os alunos terem acesso à internet não conseguimos obter a participação de todos 

os estudantes, ao contrário de que aconteceu no primeiro. De um total de quarenta seis 

alunos, participaram vinte e quatro alunos (52,2%), não obtendo resposta de quarenta e 

dois alunos (47,8%). Face ao que se verificava nas aulas síncronas, esta ausência de par-

ticipação não me choca. Volto a salientar que estamos perante dados puramente circuns-

tanciais que não devem ser generalizados. 

Da turma Alfa(α) participaram quinze alunos (62,5%) e da Ómega(Ω) nove 

(37,5%). Estes foram os alunos disponíveis para responderem ao segundo inquérito por 

questionário.14 

 

14A letra “a” refere-se ao aluno e o número que lhe segue corresponde ao número atribuído ao inquérito. 

Os inquéritos do nº 1 ao 9 correspondem à turma Ómega (Ω), os remanescentes à Alfa (α). 
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Gráfico 23 – Estou a frequentar o curso que queria. 

 

Fonte: Segundo inquérito por questionário. 

 

Volvido tanto tempo será que os alunos continuam a considerar que estão a fre-

quentar o curso que pretendiam? Como é possível averiguar através do gráfico, os resul-

tados vão ao encontro do que foi observado anteriormente, com ligeiras diferenças. Neste, 

nenhum inquirido mostrou desacordo e o número de pessoas que concorda fortemente 

manteve-se (treze), mas devido à redução de pessoas envolvidas, a percentagem subiu 

para os 54,2%. A opção “Concordo” teve oito registos (33,3%). Apenas três dos inquiri-

dos (12,5%) optaram pela opção “Não concordo, nem discordo”. Face a estes resultados, 

arrisco concluir que, estando o ano letivo a terminar, a maioria dos alunos demonstra que 

está a frequentar o curso que desejava, mesmo com todas as adversidades. Do primeiro 

período até ao final do ano letivo, as opiniões poderiam ter-se alterado, mas nos alunos 

que responderam a este segundo inquérito, as opiniões mantêm-se semelhantes, muito 

embora não seja possível saber se houve oscilações em virtude de o inquérito ser anónimo. 
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Gráfico 24 – A formação em Humanidades dificulta o acesso ao mercado de trabalho. 

 

Fonte: Segundo inquérito por questionário. 

Como é patente, através deste gráfico, os inquiridos tendem a discordar da afir-

mação “a formação em Humanidades dificulta o acesso ao mercado de trabalho”: onze 

discordaram (45,8%) e cinco discordaram fortemente (20,8%). Existem ainda sete alunos 

que não concordam nem discordam (29,2%) e um “Concordo fortemente” (4,2%). Como 

é natural, os alunos ainda não tiveram um impacto real do mundo do trabalho, como teve 

Paulo Rodrigues Ferreira, que num pequeno artigo no jornal PÚBLICO dizia que “nós, 

infelizes estudantes de letras ou de ciências sociais, estudámos para o desemprego. Co-

nhecer a obra de Foucault serve para trabalhar no Pingo Doce ou para não trabalhar em 

lado nenhum”. 15 A verdade é que os conhecimentos humanísticos são subvalorizados, as 

empresas procuram outro tipo de conhecimentos, sobretudo se puderem ser aplicados de 

forma prática e visível. No entanto, creio que alguém com uma vertente mais ligada às 

Ciências Sociais e Humanas poderia ajudar as empresas a olhar para os seus funcionários 

não como números, não como produtividade, mas como pessoas. Em todas as minhas 

 

15 Jornal Público (2015). A utilidade do inútil. Disponível em https://www.publico.pt/2015/01/07/p3/cro-

nica/a-utilidade-do-inutil-1822289  [Consulta realizada em 21/06/2020]  
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atividades laborais anteriores fui sempre considerado apenas mais uma peça, facilmente 

substituível. 

Gráfico 25 – Considero útil o curso Línguas e Humanidades. 

 

Fonte: Segundo inquérito por questionário. 

 

Sobre a utilidade do curso de Línguas e Humanidades, os inquiridos consideraram 

unicamente as duas categorias de concordância, pois quinze concordaram (62,5%) e nove 

concordaram fortemente (37,5%). Esta foi uma das questões em que as respostas dos in-

quiridos mais surpreendeu. Como é evidente, não sou isento de opinião e de ideias tácitas, 

de maneira que esperava precisamente o resultado oposto.  
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Gráfico 26 – Na tua opinião, qual é o curso mais exigente? 

 

Fonte: Segundo inquérito por questionário. 

Basta um rápido olhar pelo gráfico para compreender que estes alunos não deixam 

margem para grandes incertezas sobre qual o curso mais exigente. As Ciências e Tecno-

logias assumem a liderança com dezoito respostas (75,0%). As Ciências Socioeconómi-

cas com cinco respostas (20,8%), Línguas e Humanidades obtiveram apenas uma resposta 

(4,2%). As Artes Visuais e os Cursos Profissionais não obtiveram qualquer resposta. Face 

a estes resultados conseguimos perceber que uma larga maioria considera que as Ciências 

e Tecnologias são um curso mais exigente do que os restantes. Note-se que estes alunos 

nunca frequentaram esse curso, mas mesmo assim têm essa opinião, logo não entendem 

que a exigência é semelhante em todos cursos científico-humanísticos. Esta valorização 

desmesurada das Ciências faz com que esta ideia prevaleça, ano após ano. Se os alunos 

consideram que as Ciências são mais exigentes depreendo que estes pensem que as dis-

ciplinas são mais difíceis. Por outro lado, é natural que estes alunos que optaram por uma 

via muito distinta, em alguns casos como vimos anteriormente, para fugir às ciências exa-

tas, demonstrem esta tendência. Assim como os alunos que escolhem ciências podem não 

ter vocação para as línguas. Revendo o inquérito, talvez devesse ter colocado uma opção 

para os inquiridos justificarem a sua opinião. 
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Gráfico 27 – Indica quais as tuas notas no final do 9.º ano. 

 

Fonte: Segundo inquérito por questionário. 

Para analisar os dados recolhidos nesta questão, decidi não revelar as classifica-

ções de cada turma, para não tornar o gráfico excessivamente confuso. Deixámos uma 

notificação para os alunos mais esquecidos consultarem a plataforma INOVAR, caso não 

recordassem das suas notas. Numa primeira apreciação global é visível que, (em 216 uni-

dades de registo), este grupo de alunos demostrou ter mais classificações de nível 3, no-

venta e nove unidades de registo (45,8%), seguindo-se as classificações de nível 4 setenta 

e dois (33,3%), o nível 5 com trinta e quatro (15,7%), por fim o nível 2 com onze registos 

(5,1%).  

A medalha de ouro para a disciplina com mais qualificações de nível 5 é atribuída 

à Educação Física com quinze alunos (62,5%), a de prata é atribuída ao Espanhol/Francês 

com nove (37,5%), Geografia e Inglês empataram com quatro alunos (16,7%) cada com 

classificação de 5. Mas a Geografia destacou-se depois no nível 4 com quinze (62,5%).  

As disciplinas com classificações de nível 2 são o Português, somente com um 

aluno (4,2%), Matemática com sete (29.2%), a Físico-Química com dois alunos (8,3%) e 

o Espanhol/Francês com um aluno (4,2%). Existem cinco disciplinas que não obtiveram 

nenhuma classificação negativa (História, Ciências Naturais, Educação Física, Geografia 

e Inglês). As Ciências Naturais foi a disciplina com mais classificações de nível três, 
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dezanove (79,2%). Inesperadamente, ou não, na disciplina de História apenas um aluno 

(4,2%) obteve classificação de nível 5, onze (45,8) registaram nível 4 e doze com nível 

três (50,0%). Vários alunos indicaram, no primeiro, questionário que História era a disci-

plina favorita; todavia, esse favoritismo não se refletiu de forma evidente nas classifica-

ções. Observando as notas anteriores, percebemos que estes alunos teriam ainda de tra-

balhar muito mais do que no ensino básico para atingir as expectativas de média que 

referiram no inquérito anterior.  

Estas classificações vão ao encontro do que os alunos deixaram patente quando 

assinalaram as disciplinas que mais gostavam (questão 14, gráfico 15). De um modo ge-

ral, não fiquei com a ideia de que este grupo de alunos seria excelente do ponto de vista 

qualitativo, mas o oposto não é também verdade. 

Gráfico 28– Quais são as habilitações escolares dos teus pais/encarregado de educação? 

 

Fonte: Segundo inquérito por questionário. 

Como é possível verificar pelo gráfico, as diferenças entre as qualificações dos 

pais e das mães destes alunos não é muito significativa, mas as mães revelam ter qualifi-

cações mais elevadas. Todavia, numa perspetiva global não posso deixar de referir que o 

4.º ano foi assinalado quatro vezes (8,3%), o 6.º ano doze (25,0%), o 9.º ano com dez 
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registos (20,8%), o 12.º ano com dezasseis registos (33,3%), a licenciatura com dois re-

gistos (4,2%) e o mestrado com 4 registos (8,3%). Nenhum dos pais ou encarregados de 

educação possui o grau de doutoramento. Pelos resultados obtidos percebemos que o 12.º 

ano é o grau de escolaridade mais comum. Mas é importante notar que o número de pes-

soas com o 4.º ano é equivalente aos com o grau de mestre. Ou seja, apesar de em número 

serem iguais é possível que, economicamente, a diferença seja abismal.  

Como podemos aferir a maioria tem qualificações entre o 4.º e o 9.º ano (54,2%), 

mas a diferença não é percentualmente significativa, pois entre o 12.º ano e o mestrado 

encontram-se 45,8%. Pela análise depreendemos que apenas num dos casos é que não é 

a mãe/pai o encarregado de educação, ainda assim o 12.º manteria o primeiro lugar regis-

tando nove registos (37,5%). 

Gráfico 29– Que alterações fazias no curso Línguas e Humanidades? 

 

Fonte: Segundo inquérito por questionário. 

Esta questão aberta está relacionada com a questão “Se tivesses hipótese de esco-

lha, que disciplinas substituías no curso?” do primeiro inquérito. Só que, desta vez, a 

intenção era que os alunos dessem uma perspetiva mais abrangente das alterações que 

fariam, para além das disciplinas. Tendo em conta as 24 unidades de registo, o dado mais 

surpreendente foi o facto de quinze alunos (62,5%) afirmarem não proceder a nenhuma 

15

1

4

2
1 1

Nenhuma Não sei Disciplinas Aulas Práticas Apoio Visitas de Estudo

Que alterações fazias no curso Línguas e 
Humanidades?

Unidades de Registo



86 

alteração, nove (37,5%) escreveram apenas “nenhuma" (a7Ω), outros deram um maior 

uso ao seu teclado, mas a essência da mensagem era a mesma, “penso que não alterava 

nada.” (a14α); “Sinceramente nenhuma.” (a17α). Um dos alunos referiu apenas “não sei” 

(a23α), o que corresponde a 4,2%.  

As disciplinas voltaram a ter espaço para crítica, quatro alunos (16,7%) referem 

que “tirava a disciplina de Inglês porque odeio” (a5Ω) e “removia a disciplina de Filoso-

fia” (a12α). Como podem estar recordados, a disciplina de Filosofia era de facto a que 

mais preocupações trazia aos alunos, portanto é com alguma naturalidade que reparamos 

que volta a emergir, mas não com a mesma intensidade. O problema com a disciplina de 

Inglês é apenas citado por um dos inquiridos, mas também o justifica de forma bastante 

apreciável. 

Dois alunos (8,3%) indicam que gostariam de ter mais atividades práticas, “mais 

aulas práticas” (a18α); “Aulas práticas” (a2Ω). Os cursos científico-humanísticos têm de 

facto um pendor mais teórico, no curso de Línguas e Humanidades, essa vertente torna-

se ainda mais acentuada. Na disciplina de História A é possível realizar mais atividades 

práticas sem colocar em causa a programação das aulas, bem pelo contrário. As aulas-

oficina podem ajudar os alunos a compreender melhor a História e a dificuldade que os 

historiadores têm ao escrever os textos historiográficos. Poderíamos incentivar os alunos 

a lerem com olhos de ver os documentos.  

Um dos alunos (4,2%) referiu que “Mais apoio a português.” (a16α). Os textos 

estudados pelos alunos nas aulas de Português, não só no 10.º ano, mas no decorrer de 

todo o secundário, são, na maioria das vezes, complexos e porventura pouco atraentes 

para este público.  

Por último, um dos alunos (4,2%) refere que gostava de ter “Mais visitas de es-

tudo” (a8Ω). Como já tive ocasião de referir, estas duas turmas não tiveram nenhuma 

visita de estudo relacionada com a História e tanto quanto sei não tinham nenhuma pro-

gramada com outra disciplina. Em anexo (ANEXO4), estão disponíveis as respostas dos 

alunos às questões de desenvolvimento referentes ao segundo inquérito por questionário. 
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Gráfico 30 – Qual a importância da História para o teu futuro? 

 

Fonte: Segundo inquérito por questionário. 

Para analisar as respostas a esta questão, voltei a utilizar as mesmas categorias 

que já tínhamos criado anteriormente, no primeiro questionário: “Utilitária" e "Inutili-

dade". 

Na categoria “Utilidade”, os alunos voltaram a colocar a tónica no “conhecer 

melhor os nossos antepassados” (a4Ω); e na cultura, “para sermos pessoas mais cultas” 

(a22α). Nestes dois exemplos, a utilidade da História não se manifesta no que pode trazer 

monetariamente aos alunos no futuro, mas no conhecimento por si. Todavia, continuam 

a existir alunos que centram o seu foco no futuro profissional ou académico, “a História 

vai ser muito útil dependendo do curso que se seguir na faculdade na minha opinião” 

(a13α) ou “penso que a História será importante para o meu futuro, porque se arranjar um 

trabalho numa empresa ou até mesmo em algum museu é necessário ter conhecimentos 

históricos sobre determinados acontecimentos” (a20α); “tem uma relevância muito im-

portante visto que, ainda que eu não saiba qual vai ser a minha profissão, eu sei que terá 

alguma relação com a História porque é a disciplina que mais me contribui como pessoa” 

(a10α). Esta última resposta é interessante, porque o inquirido compreende que a História 

poderá não ter um grande impacto na sua futura profissão, mas entende que esta pode 

contribuir para se ser mais humano. 
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Estas respostas vão ao encontro do que já se tinha feito notar anteriormente, mas um 

dos alunos referiu algo diferente: “perceber o presente e porque é que as decisões são 

tomadas, saber em que partido votar” (a7Ω). Esta pode ser, de facto, um dos aspetos mais 

importantes do Ensino da História. Não querendo com isto dizer que a História deve dou-

trinar os alunos, mas convém preparar os alunos para a compreensão do futuro e para 

enfrentarem a adversidade, com pensamento crítico, sem o egoísmo pessoal tão natural 

no ser humano, porque estes momentos de instabilidade são momentos propícios para 

ideias radicais, antidemocráticas. O desinteresse pela vida política é cada vez mais intenso 

na sociedade portuguesa, isso nota-se quando as taxas de abstenção crescem de forma 

galopante e preocupante para quem deseja manter o sistema democrático ativo e saudável. 

Em 2019, 51,4% das pessoas que cumprem os requisitos para votar optaram por não exer-

cer o seu direito cívico. No ano em que nasci, 1991, a taxa foi de 32,6%.16 

Por fim, destacamos a seguinte frase a “História deveria ser frequente em todos os 

cursos, no caso, só está presente em humanidades. A História é superimportante pois te-

mos todo o conhecimento do que foi criado nas gerações passadas” (a23α). Como sabe-

mos, o papel da História é menosprezado, a redução constante das horas letivas é um sinal 

evidente da pouca importância que o sistema político confere à História, mas o sistema 

político é um reflexo de quem representa. No próximo ano letivo, a disciplina “História, 

Culturas e Democracia” promove que todos possam ter História no ensino secundário.  

Em sentido inverso, na categoria “Inutilidade”, apenas um aluno indicou que “Não 

muita, visto que penso seguir um curso relacionado com línguas” (a15α). Este resultado 

mantêm a coerência dos dados obtidos anteriores, mas com uma menor expressão.  

 

16 Taxa de abstenção nas eleições para a Assembleia da República: total, residentes em Portugal e residentes 

no estrangeiro. Disponível em https://www.pordata.pt/Portugal/Taxa+de+abs-

ten%C3%A7%C3%A3o+nas+elei%C3%A7%C3%B5es+para+a+Assembleia+da+Rep%C3%BA-

blica+total++residentes+em+Portugal+e+residentes+no+estrangeiro-2208  [Consulta realizada em 

21/06/2020] 

https://www.pordata.pt/Portugal/Taxa+de+absten%C3%A7%C3%A3o+nas+elei%C3%A7%C3%B5es+para+a+Assembleia+da+Rep%C3%BAblica+total++residentes+em+Portugal+e+residentes+no+estrangeiro-2208
https://www.pordata.pt/Portugal/Taxa+de+absten%C3%A7%C3%A3o+nas+elei%C3%A7%C3%B5es+para+a+Assembleia+da+Rep%C3%BAblica+total++residentes+em+Portugal+e+residentes+no+estrangeiro-2208
https://www.pordata.pt/Portugal/Taxa+de+absten%C3%A7%C3%A3o+nas+elei%C3%A7%C3%B5es+para+a+Assembleia+da+Rep%C3%BAblica+total++residentes+em+Portugal+e+residentes+no+estrangeiro-2208
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Considerações Finais 

As iludências apararudem. 

Como pudemos verificar, existem várias razões que levam os alunos a enveredar 

por esta área. A fuga às ciências exatas foi uma das razões mencionadas, mas esteve longe 

de ser a razão que teve mais peso. É evidente que os dados recolhidos não nos permitem 

grandes certezas, foi apenas um estudo de caso, com duas turmas.  

A desvalorização das Línguas e Humanidades é um tema que merece continuar a 

ser refletido e discutido. Este relatório não pretendeu em nenhum momento dar uma visão 

definitiva ou uma resposta cabal para pôr termo a esta evidência. Haverá sempre quem 

considere que esta área só consegue atrair os alunos com dificuldades em matemática. 

Porém, como acredito que ficou demonstrado, o preconceito que existe relativo a esta 

área, não está apenas relacionado com o facto de os alunos procurarem fugir às ciências 

sociais e humanas. Há uma sombra bem maior, que cobre toda esta área. A sombra do 

utilitarismo capitalista, pouco interessada em formar pessoas com pensamento crítico.  

Chegado o final, o puzzle parece completo, mas basta afastarmos o foco para per-

cebermos que ainda faltam milhares de peças. Ainda há muito para fazer, muito para 

analisar. José Luís Peixoto dizia "quem insiste que tudo está visto, tem um "tudo" muito 

pequeno”. Realizam-se muitos trabalhos, extremamente válidos e úteis sobre quais os 

melhores recursos, quais as melhores estratégias para ensinar e motivar os alunos, mas 

reflete-se pouco, na minha perspetiva, sobre quais as razões que levam e levarão os alunos 

a escolher esta área. Se não compreenderemos os alunos, se não os ouvirmos realmente, 

dificilmente vamos conseguir melhorar o sistema de ensino. É provável que quem ler este 

relatório acredite que contem de menos ou que contem de mais.  

Tony Soprano numa conversa com a sua filha Maggie confessa-lhe que gostava 

de ter estudado História na universidade. Todavia, acabou por optar por uma atividade 

mais utilitária. Quantos serão os pais que procuram incitar os filhos a escolherem áreas 

do conhecimento que sejam mais úteis? Quantos serão os pais que questionam o que fará 

o meu filho com uma licenciatura em Letras? Quantos serão os alunos que pensam o que 

farei eu agora com esta licenciatura?  
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Ao longo deste ano questionei várias pessoas de uma forma informal sobre o que 

era mais importante, uma couve ou uma papoila, e todas escolheram a couve sem exitar. 

Sem uma segunda reflexão, sem colocarem sequer a hipótese de não terem de optar por 

uma coisa em detrimento da outra, apenas justificavam que a couve tinha uma função, 

uma utilidade imediata, alimentar, enquanto a papoila era só uma flor, ou seja, não tinha 

grande utilidade. Gautier dizia, “nada do que é belo é indispensável á vida, se as flores 

fossem extintas, o mundo não seria materialmente prejudicado por isso, no entanto, quem 

é quereria que deixasse de haver flores? (apud, ORDINI, 2017, p. 65)  

As limitações para a elaboração deste trabalho foram várias. Vão desde o pouquís-

simo tempo para o elaborar fruto da conjugação de um trabalho noturno com este diurno, 

e a junção ao surto de Covid-19, que ao contrário de outros surtos que se manifestaram 

no século XXI, conseguiu abanar as águas.  

De qualquer forma, se queremos compreender efetivamente as razões que levam 

os alunos a ingressar nesta área é necessário um levantamento de informações de uma 

amostra com mais elementos, de outros locais, de outros contextos. O ideal seria auscultar 

todos os alunos de uma determinada instituição a frequentar o curso de Línguas e Huma-

nidades. Esse projeto, como é evidente, poderá levar mais tempo no processo de análise 

dos dados recolhidos, mas se a ferramenta de recolha de dados for bem elaborada, dada a 

facilidade atual com as novas tecnologias, podem simplesmente andar de sala em sala, e 

pedir aos alunos para abrir um inquérito online, o que facilitará bastante a posterior aná-

lise. Pode-se também questionar os próprios professores do grupo 400 ou de outras áreas 

sobre a importância das Línguas e Humanidades, ou da História em particular. Procurar 

a colaboração do departamento de orientação vocacional da instituição em que se está 

inserido. No fundo, estou a levantar hipóteses que podem ajudar a construir um trabalho 

com esteios mais sólidos e que nos podem ajudar a perceber o que nós, professores, po-

demos fazer para melhorar. 

Como no filme Joker, numa sessão com a psicóloga, Artur Fleck, após uma ques-

tão relacionada com os seus pensamentos, responde: “you don't listen do you? All I have 

are negative thoughts” (Joker, 2019). Sessão após sessão, é colocada a mesma questão. O 

sistema governamental e a sociedade são representados na figura da Psicóloga acaba por 

ignorar um problema real, que está à sua frente, não o ouve, não o compreende e acaba 



91 

em última instância por o ignorar até ao cataclismo final. Está a acontecer algo semelhante 

fora da tela, o utilitarismo excessivo está a fazer com que nós privilegiemos a economia, 

em vez da vida do próximo. Em paralelo, os movimentos extremistas conseguem arrastar 

cada vez mais pessoas. Está tudo a acontecer à frente dos nossos olhos. O mesmo se passa 

com a crise das humanidades, várias pessoas já identificaram que o ensino tem problemas 

estruturais, que estamos a formar máquinas em vez de seres humanos.  

Já houve quem anunciasse o fim da História, todavia, a História só acabará quando 

a humanidade acabar também. No entanto, se o conhecimento histórico continuar a ser 

desvalorizado pode “muito bem acontecer que cada palavra, literalmente cada palavra dos 

livros de História, fosse pura fantasia, incluindo as coisas que as pessoas aceitavam sem 

hesitar." (ORWELL, 2015: 79) 
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Anexos 

 

Anexo 1 – Primeiro Inquérito 

 

 

 

Inquérito: Qual o caminho das Humanidade? 

O presente questionário destina-se a um conjunto alunos de História Aº do Agrupamento 

de Escolas Dr. Manuel Laranjeira e insere-se no âmbito do relatório final do Mestrado 

em Ensino de História no 3.º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário, a decorrer 

na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, subordinado ao tema “Qual o caminho 

das Humanidades?”. Toda a informação recolhida será tratada de forma confidencial de 

realçar que o questionário tem um cariz anónimo.  

1. Sexo____ 2. Idade ____ 3. Turma____ 

Parte 1 - Conjunto de questões para assinalar com um X o grau de concordância. 

Questão 1- Dis-

cordo for-

temente 

2-Dis-

cordo 

3-Não con-

cordo nem 

discordo 

4-Con-

cordo 

5-Con-

cordo for-

temente 

4. Estou a frequentar o curso 

que queria 

     

5. Estou motivado para o que 

estudo 

     

6. O curso está a corresponder 

às minhas expectativas 
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7 Os meus pais/encarregado 

de educação influenciaram a 

minha escola do curso 

     

8. As informações do psicó-

logo influenciaram a minha 

escolha 

     

9. Frequentaria o Ensino Se-

cundário se fosse opcional 

     

10. Pretendo ingressar no En-

sino Superior 

  

     

11. Gosto de História      

12. Considero a carga horária 

de História adequada 

     

 

Parte II - Questões abertas  

13. Já reprovaste alguma vez? Se sim, quantas vezes. 

___________________________________________________________________ 

14. Quais são as tuas disciplinas favoritas? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

 

15.  Se tivesses hipótese de escolha, que disciplinas substituías no curso?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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16.  Qual é a tua expectativa de média final em História neste ano letivo?  

___________________________________________________________________ 

 

17.  O que gostavas de fazer nas aulas de História? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

18. Caso pretendas seguir o Ensino Superior especifica em que curso ou áreas estás 

interessado? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

19. Quais as razões que te levaram a escolher este curso? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

  

20. Qual a importância da História para o tempo presente? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

21. Qual a importância da História para o teu futuro? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

Muito obrigado pela participação! 
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Anexo 2 – Segundo Inquérito 
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Anexo 3 – Categorização das questões primeiro inquérito 

Questão 20; Qual a importância da História para o tempo presente?  

Categorias Unidades de Registo 

Conhecimento do 

Passado 

 

 

(a1Ω) “A importância da história para o tempo presente é muito 

significante pois sabemos as histórias que aconteceram nos paí-

ses”. 

(a3Ω) “Saber mais sobre o passado”. 

(a6Ω) “A história do passado é o que forma o presente”. 

(a7Ω) “Para termos mais conhecimentos de acontecimentos anti-

gos.” 

(a9Ω) “A história é importante para o tempo presente porque per-

mite-nos ter conhecimento do passado, o que é muito interessante 

e importante.” 

(a10Ω) “O presente é a consequência do passado.” 

(a11Ω) “Para sabermos mais do passado, atualmente.” 

(a13Ω) “Para sabermos cousas do tempo antigo.” 

(a14Ω) “Saber sobre o passado,” 

(a15Ω) “Saber mais sobre o passado do mundo.” 

(a18Ω) “Porque sem as invenções dos últimos séculos e todas as 

coisas que aconteceram no passado, provavelmente vivíamos num 

mundo completamente diferente.” 

(a19α) “Para aumentar a cultura e o conhecimento.” 

(a20α) “Para conhecer o passado” 

(a21α) “Para conhecer o que fez com que tivéssemos o que temos 

hoje.” 

(a24α) “Obtemos mais cultura geral”. 
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(a26α) “Muitas pois, o que se passou pode mudar o futuro e o pre-

sente” 

(a27α) “Temos noção do nosso passado”. 

(a28α) “Para estudarmos os nossos antepassados”. 

(a29α) “Ajuda-nos a saber todo o processo realizado até chegar-

mos aos nossos dias” 

(a31α) “Para perceber o que aconteceu antes” 

(a32α) “Sabermos o que aconteceu na antiguidade, para que sai-

bamos o significado de vários monumentos, por exemplo conhe-

cermos o tempo e os modos de vida de há muito tempo atrás.” 

(a33α) “Pode nos impedir de cometer vários erros” 

(a35α) “Porque passamos a conhecer o passado e as nossas ori-

gens”. 

(a36α) “É importante para termos conhecimento o que aconteceu 

e nos conhecermos e compreendermos melhor” 

(a37α) “Conhecimento sobre o passado histórico”. 

(a38α) “Sem a História não reconhecemos as nossas falhas passa-

das que influenciam o que somos hoje.” 

(a40α) “Sem a história não reconhecemos os nossos feitos passa-

dos”. 

(a42α) “Assim sabemos como é que as coisas hoje em dia foram 

construídas.” 

(a43α) “Ficarmos a saber a nossa história.” 

(a44α) “Para podermos conhecer os nossos antepassados.” 

 

Preparação para o 

futuro 

(a2Ω) “é fundamental estudar-mos bem o passado para melhorar 

o que virá no futuro” 
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(a4Ω) “É fundamental conhecer o passado para conseguir perce-

ber o presente e o futuro” 

(a8Ω) “A história é a base do nosso presente dado que nos apren-

demos do nosso passado para ter um bom presente e um melhor 

futuro” 

(a17Ω) “É fundamental conhecer o passado para conhecer o fu-

turo”. 

(a23α) “Aprender com os erros.” 

(a25α) “Para não cometer os erros do passado”. 

(a34α) “Não cometer os mesmos erros/decisões do passado”.  

(a41α) “Não cometer erros passados”. 

(a39α) “Conhecer o passado, para não cometer os mesmos erros 

no passado e no futuro” 

 

Não sabe ou não 

responde. 

(a5Ω) “esquece não sei” 

(a12Ω) “Não sei” 

(a16Ω) “Não sei” 

(a22α) – Não escreveu nada 

(a30α) – Não escreveu nada 

 

 

Questão 21: Qual a importância da história para o teu futuro?  

 

Categorias 
Unidades de Registo 

N.º 

Utilitária  (a1Ω) “Serve para a minha cultura.” 
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(a2Ω) “Para poder entrar no curso que quero”. 

(a4Ω) “Para conseguir entrar num curso que tenho em mente” 

(a5Ω) “As leis, a importância de saber o que aconteceu e o seu pro-

gresso”. 

(a6Ω) “Porque os erros que fazemos agora no futuro as pessoas 

aprendem”. 

(a7Ω) “Para distinguir as épocas”. 

(a8Ω) “Sem a história não há um bom futuro” 

(a9Ω) “Cultura”. 

(a10Ω) “Ajudar-me a ingressar no curso” 

(a11Ω) “Cultura” 

(a12Ω) “Se trabalharmos em alguma coisa que envolva história”. 

(a13Ω) “Porque se formos trabalhar para um museu etc temos conhe-

cimento sobre isso”  

(a17Ω) “Os direitos dos romanos ainda hoje são usados por isso 

imensas coisas utilizadas antigamente são hoje utilizadas”. 

(a18Ω) “A história vai ser importante para o meu futuro porque pode 

servir de alicerce para termos um bom futuro” 

(a19α) “É importante, pois, provavelmente, irei ter história no ensino 

da história.” 

(a20α) “A história irá ser sempre importante tanto no passado, futuro 

e presente.” 

(a22α) “Depende se for político tenho de saber a história do meu país, 

se não for político para ajudar os meus filhos quando tiverem dificul-

dades em história.”  

(a23α) “Pode ajudar-nos em alguma coisa num trabalho futuro” 

(a24α) “Cultura geral.” 
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(a25α) “Saber o que já foi feito” 

(a27α) “É importante para ser mais culto.” 

(a31α) “Talvez tenha algum peso na área que irei seguir” 

(a32α) “Ter mais cultura e se calhar muito mais não sei, não sei em 

que me pode ajudar.” 

(a34α) “Para me tornar uma pessoa mais culta e porque na facultade 

precisarei de história.” 

(a35α) “É importante para ter cultura geral.” 

(a38α) “Para além do conhecimento geral, história pode ajudar-me 

no que toca ao dia a dia usando a arte” 

(a37α) “Para certas profissões”  

(a40α) “A cultura de uma pessoa” 

(a41α) “É interessante saber o que aconteceu para trás, além de enri-

quecer a minha cultura.” 

(a42α) “Saber mais” 

(a44α) “Não cometer os erros da humanidade.” 

Inutilidade  (a3Ω) “Nada.” 

(a14Ω) “Nada” 

(a21α) “Nada” 

(a28α) “Acho que nenhuma” 

(a30α) “Nenhuma” 

(a33α) “Nenhuma”. 

(a36α) “Nada, pois vai ser irrelevante para o meu futuro.”  

(a39α) “NENHUMA!” 

(a43α) “Para o meu futuro nada, porque esta disciplina não tem haver 

com área que quero”. 
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Não sabe/Não 

responde 

(a15Ω) “Não sei.”  

(a16 Ω) “Não sei.” 

(a26 α) “Não sei.” 

(a29 α) “sem resposta” 
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Anexo 4 –  Categorização das questões segundo inquérito por questionário 

Questão 10; Que alterações fazias no curso Línguas e Humanidades? 

Categorias 
Unidades de Registo 

N.º 

Nenhuma (a1Ω) "Nenhuma"  

(a3Ω) "Nenhuma"  

(a4Ω) "Nenhuma"  

(a6Ω)"Nenhuma"  

(a7Ω) "Nenhuma"  

(a9Ω) "Nenhuma"  

(a11α)"Nenhuma" 

 (a13α) “Não faria nenhuma alteração.”  

 (a14α) “Penso que não alterava nada.”  

 (a15α) "Nenhuma"  

(a17α) “Sinceramente nenhuma.”  

 (a21α) "nenhumas"  

(a20α) "Nenhuma"  

(a22α)"Nenhuma"  

(a24α) "nada." 

Não sei (a23α) "Não sei."  

 

Disciplinas (a5Ω) “Tirava a disciplina de Inglês porque odeio”  

(a10α) “A alteração de algumas disciplinas. Pessoalmente considero que 

eu estou a ter disciplinas que não vão-me servir na minha vida profis-

sional e sei que se eu trocar aquela disciplina por outra a outra poderia-

me ajudar mais na minha vida profissional e humana.”  
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(a12α) “Removia a disciplina de Filosofia.”  

(a19α) “A disciplina Macs.”  

Prático (a2Ω) “Aulas práticas.”  

(a18α) “Mais aulas práticas.”  

Apoio (a16α) “Mais apoio a português.”  

Visitas 

de estudo 

(a8Ω) “Mais visitas de estudo.”  

 

 

Categorização questão 11 (segundo inquérito) 

Qual pensas ser a importância da História para o teu futuro?  

Categorias 
Unidades de Registo 

N.º 

Não sei (a1Ω) “Não neste momento”  

(a2Ω) “Não sei”  

(a9Ω) “Não sei muito bem”  

(a3Ω) “Não sei neste momento”  

 

Utilidade (a4Ω) “Conhecer melhor os nossos antepassa-

dos”  

(a5Ω) “Conhecimento, interesse/curiosidade”  

(a6Ω) “Para cultura geral e saber mais do pas-

sado”  

(a7Ω) “Perceber o presente e porque é que as de-

cisões são tomadas, saber em que partido votar...”  
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(a8Ω) “A História, no meu futuro, poderá ser im-

portante para reconhecer de que forma certas de-

cisões, tradições, práticas feitas pelos antigos são 

realizadas de acordo atualmente e toda a evolução 

do mundo e em particular, Portugal”.  

(a10α) “Tem uma relevância muito importante 

visto que, ainda que eu ainda não sei qual vai ser 

a minha profissão eu sei que terá alguma relação 

com a história porque é a disciplina que mais me 

contribui como pessoa”  

(a11α) “Conhecer os nossos antepassados”  

(a12α) “Aumento de cultura geral”  

(a13α) “A História vai ser muito útil dependendo 

do curso que se seguir na faculdade na minha opi-

nião”  

(a14α) “Sabemos mais sobre a história de outros 

países e sobre o nosso e também podemos não 

cometer os mesmos erros do passado.”  

(a16α) “para a área que estou a pensar seguir 

penso que não e muito relevante, mas na minha 

opinião e relevante para um aumento de cultura” 

(a17α) “Através da história podemos aprender 

com o passado”  

(a18α) “saber como tudo surgiu no passado, e sa-

ber de onde e como viemos”  

(a19α) “Dependendo do curso da faculdade, mas 

acho importante para o meu futuro”  

(a20α) “Penso que a História será importante para 

o meu futuro, porque se arranjar um trabalho 
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numa empresa ou até mesmo em algum museu é 

necessário ter conhecimentos históricos sobre de-

terminados acontecimentos”.  

(a21α) “Cultura”  

(a22α) “Para sermos pessoas mais cultas”  

(a23α) “História deveria ser frequente em todos 

os cursos, no caso, só está presente em humani-

dades. A história é super importante pois temos 

todo o conhecimento do que foi criado nas gera-

ções passadas.”  

(a24α) “A História é importante porque nos in-

forma sobre o passado da humanidade, da socie-

dade e da natureza e auxilia-nos a compreender 

que não devemos voltar a cometer erros do pas-

sado. A História ajuda-nos também a evoluir 

tanto como indivíduos como sociedade.”  

Inutilidade (a15α) “Não muita visto que penso seguir um 

curso relacionado com línguas”  

 

 

 


